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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 Michał Kapek, główny specjalista kontroli państwowej upoważnienie do kontroli 
nr 93239 z dnia 17 kwietnia 2015 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Rafał Szpak, Dyrektor MOPR2 

(dowód:  akta kontroli str. 3 - 4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia3, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podejmował 
w latach 2010-2014 prawidłowe działania w celu umożliwienia osobom i rodzinom 
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Rzetelnie wykonywano zadania 
ustalone w  umowach zawartych na realizację skontrolowanych projektów. 

 

Podejmowane przez MOPR działania wynikały z zadań określonych w Statucie 
jednostki. Działania te wpisywały się w priorytety określone zarówno w Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2006-2020, jak 
i stanowiącym jej uszczegółowienie - Programie Operacyjnym MOPR „Pomoc 
i integracja społeczna”. 

Dokumentacja z monitoringu realizacji założeń przyjętych w ww. Strategii nie była 
prowadzona w MOPR, pomimo że w dokumencie tym Dyrektor MOPR został 
wskazany jako jeden z uczestników zespołu zadaniowego ds. wdrażania Strategii. 
Również wymierne określenie stopnia realizacji wyszczególnionych tam celów nie 
było możliwe z uwagi na brak wyznaczników do takiej oceny. 

NIK zwraca uwagę, że MOPR nie dysponował danymi o łącznej liczbie osób/rodzin 
pozostających pod opieką Ośrodka  uzyskujących równocześnie wsparcie z różnych 
tytułów. Dane takie w obliczu systematycznego wzrostu nakładów są niezbędne dla 
zapewnienia efektywnego zarządzania środkami przeznaczonymi na pomoc 
społeczną.  

Izba zauważa przy tym, że w żadnym z przeanalizowanych 20 badanych 
przypadków pomocy udzielanej osobom/rodzinom w ciągu czterech lat, pomimo 

                                                      
1 W dalszej części określany skrótem „MOPR” lub „Ośrodek”. 
2 Poprzednio, od dnia 1 września 2007 r. do 11 grudnia 2012 r. funkcję Dyrektora MOPR pełnił Jacek Kudzior. 
3 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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wsparcia finansowego udzielanego przez MOPR sytuacja tych osób nie uległa 
istotnej poprawie. Tym samym skuteczność udzielonej pomocy była ograniczona. 
Istotą tymczasem pomocy społecznej winno być zdaniem NIK poza doraźnym 
wsparciem osiągniecie przy optymalnych nakładach rezultatu w postaci 
przezwyciężenia problemu osób/rodzin objętych pomocą i ich usamodzielnienia 
w zakresie możliwym, a nie samo prowadzenie działań, tj. świadczenie usług na 
rzecz podopiecznych MOPR. 

NIK pozytywnie ocenia działania MOPR prowadzące do pozyskania dodatkowych 
środków finansowych pochodzących m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz środków będących w dyspozycji 
Ministra Spraw Wewnętrznych. Środki te przeznaczono na programy i projekty 
służące wspieraniu działań na rzecz pomocy społecznej. Cztery zbadane projekty 
zostały zrealizowane prawidłowo, zgodnie z założeniami, a efekty przyjęte 
w założeniach tych projektów zostały zrealizowane. 

W działalności jednostki stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku 
w sprawozdaniu z działalności MOPR za rok 2011 opisu zidentyfikowanych potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej na rok 2012, wymaganego przepisem ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Skuteczność w realizacji zaplanowanych celów 
strategicznych.  

1.1. Statut nadany Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu uchwałą 
Rady Miejskiej w Bytomiu5 określał, że celami działania MOPR było [1] umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są  
one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia  
oraz [2] zapobieganie powstawaniu takich sytuacji, a także [3] doprowadzenie  
do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz [4] doprowadzenie do 
integracji osób i rodzin ze środowiskiem umożliwiając im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. 

Zgodnie ze Statutem, Ośrodek realizował w ww. zakresie zadania własne gminy6 

oraz zadania własne powiatu7, a ponadto zadania z zakresu administracji rządowej 
                                                      
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm., w dalszej części określana skrótem „ustawa o pomocy społecznej”. 
5 Uchwała nr XXIII/320/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013 r. (ze zm.).Wcześniej obowiązujący statut MOPR 
został nadany uchwałą nr XXXIII/320/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2012 r. (ze zm.). 
6 Do zadań własnych Gminy realizowanych przez MOPR należy w szczególności: przyznawanie i wypłacanie pomocy na 
ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; prowadzenie i zapewnienie miejsc  
w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym; przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych; opracowanie i realizacja 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 
ryzyka; organizacja pracy z rodziną oraz minimalizowanie wśród mieszkańców Bytomia skutków bezrobocia, promowanie 
aktywności i przedsiębiorczości, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc 
w wychodzeniu z izolacji społecznej poprzez działający w strukturach Ośrodka Klub Integracji Społecznej. 
7 Do zadań własnych Powiatu realizowanych przez MOPR należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; przyznawanie 
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; pomoc w integracji ze 
środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska 
dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mającym braki 
w przystosowaniu się; pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; prowadzenie spraw związanych z kierowaniem 
i umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym; zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej 
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; tworzenie warunków 
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zlecone gminie i powiatowi8.  MOPR realizował zadania ośrodka pomocy społecznej 
oraz ośrodka pomocy rodzinie.  
W strukturze organizacyjnej MOPR wyszczególniono 14 działów, w tym: Pomocy 
Środowiskowej (w ramach, którego funkcjonują dwa zespoły: Psychiatryczno-
Środowiskowy oraz ds. Pomocy Środowiskowej – działający w 11 terenowych 
punktach pomocy środowiskowej), Wsparcia Rodziny, Realizacji Świadczeń, 
Wsparcia Seniora i Wolontariatu (w ramach którego funkcjonuje 5 Dziennych 
Domów Pomocy), Rehabilitacji Społecznej, Świadczeń Rodzinnych 
i Alimentacyjnych, Dochodzenia Należności i Obsługi Finansowej, Dodatków 
Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów, Planowania, Koordynowania 
i Realizacji Projektów, a także Klub Integracji Społecznej, Noclegownia, Kuchnia, 
Samodzielne Stanowisko ds. miejskiej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

(dowód: akta kontroli str. 463 – 476, 500 - 509) 

1.2. Wysokość wydatków poniesionych w latach 2010-2014 na działalność MOPR 
systematycznie wzrastała: z 95 365,2 tys. zł w 2010 r. do 114 578,8 tys. zł w roku 
2014 (wzrost o 16,8%). Największy udział w wydatkach stanowiły środki 
pochodzące z budżetu państwa, odpowiednio: 58 590,8 tys. zł i 70 386,5 tys. zł,  
(co stanowiło w tych latach 61,4%), a następnie z budżetu gminy – 31 602,7 tys. zł 
i 38 391,8 tys. zł (33,1% i 33,5%). Pozostałą część stanowiły środki PFRON 
(2 800,6 tys. zł i 3 668,3 tys. zł), Unii Europejskiej (2 337,8 tys. zł i 2 079,2 tys. zł) 
oraz – na podstawie porozumienia – budżetu gminy Piekary Śląskie (33,3 tys. zł  
i 53 tys. zł)9. 

W powyższym okresie koszty realizacji prawie wszystkich zadań wzrosły10, i tak  
np. w ramach: świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
MOPR wydatkował 40 144 tys. zł w 2010 r. i 43 061 tys. zł w roku 2014  
(wzrost o 6,8%); pomocy społecznej - 21 288 tys. zł i 31 078 tys. zł (wzrost  
o 31,5%); zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym – 7 289 tys. zł i 7 684 tys. zł (wzrost o 5,1%); wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej – 4 916 tys. zł i 7 085 tys. zł (wzrost o 30,6%) oraz 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych – 2 801 tys. zł i 3 943 tys. zł (wzrost 
o 29%). Koszt funkcjonowania MOPR11 w tym okresie uległ zmianie z 15 402 tys. zł 

                                                                                                                                       
powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych; prowadzenie spraw związanych 
z kierowaniem i umieszczaniem dzieci w placówkach o zasięgu ponadgminnym: wypełnianie zadań organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. 
8 Do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi, realizowanych przez MOPR należy: przyznawanie 
i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; udzielanie schronienia, 
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom; przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i dodatków do tych 
świadczeń; przyznawanie i wypłacanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów oraz prowadzenie postępowań wobec 
dłużników alimentacyjnych; udzielanie pomocy socjalnej i prawnej; organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej i sądami; 
przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego; pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz. opłacanie za te osoby składek na 
ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej; 
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, programów wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. 
9 W pozostałych latach objętych kontrolą wydatkowano: w 2011 r. 99 304,8 tys. zł (z czego z budżetu państwa 60 253 tys. zł, 
budżetu gminy 33 712,8 tys. zł, z PFRON 2 957,4 tys. zł, UE 2 341,2 tys. zł oraz z budżetu Piekar Śl. 40,5 tys. zł);  w 2012 r. - 
104 586,2 tys. zł (z czego z budżetu państwa 64 108,7 tys. zł, budżetu gminy 34 316,6 tys. zł, z PFRON 3 840,5 tys. zł,  
UE 2 274 tys. zł oraz z budżetu Piekar Śl. 46,4 tys. zł) w roku 2013 – 111 740,6 tys. zł (z czego z budżetu państwa 
 68 573,8 tys. zł, budżetu gminy 36 664,1 tys. zł, z PFRON 3 284,5 tys. zł, UE 3 166,1 tys. zł oraz z budżetu Piekar Śl.  
52,1 tys. zł). 
10 Jedynie na zadania realizowane w ramach polityki rynku pracy oraz promocji integracji społecznej kwota wydatkowanych 
środków finansowych obniżyła się z 764 tys. zł w 2010 r. do 472 tys. zł w roku 2014 (rynek pracy) oraz z 2 750 tys. zł w 2010 r. 
do 2 621 tys. zł w roku 2014 (promocja integracji). 
11 Utrzymanie bazy organizacyjnej, w tym wydatki na wynagrodzenie pracowników MOPR z pochodnymi. 
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w 2010 r., poprzez 16 471 tys. zł w 2012 r. i 15 505 w 2013 r. do poziomu 
16 322 tys. zł w roku 201412. 

(dowód:  akta kontroli str. 5 - 31) 

1.3. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej (jedynie na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej) w kontrolowanym okresie wyniosła: 7 546 w 2010 r., 
7 274 w 2011 r., 6 498 w 2012 r., 6 684 w 2013 r. i 6 492 w 2014 r. Liczba  
osób w tych rodzinach w ww. latach wyniosła, odpowiednio: 22 994, 17 103, 15 670, 
16 037, 15 644 i stanowiła odpowiednio: 13,7%; 10,4%; 9,7%; 10%; 9,9%  
mieszkańców  Bytomia. Oznacza to, że w badanych latach przeciętnie co dziesiąty 
mieszkaniec Bytomia13 korzystał z usług pomocy społecznej w MOPR, co wskazuje 
na skalę problemów w mieście. 

Jednym z najczęstszych powodów korzystania z pomocy społecznej było 
bezrobocie w Bytomiu. Problem ten dotyczył w poszczególnych latach okresu 
2010 r.  2014 r. coraz większej liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
odpowiednio: 4 400 (58,3%), 4 507 (62,9%), 4 551 (70,0%), 4 717 (72,7%) i 4 594 
rodzin (70,7%). Jak wskazują powyższe dane problem bezrobocia w rodzinach 
w Bytomiu do 2013 r. narastał.  

Problem ten wiąże się ściśle z problemem ubóstwa, który był najczęstszym 
powodem korzystania z pomocy Ośrodka. Ubóstwo14 dotyczyło w tych latach 
odpowiednio: 5 222, 5 056, 5 155, 5 408 oraz 5 260 rodzin objętych pomocą 
w ramach ustawy o pomocy społecznej.  

Jednym z istotnych powodów trudnej sytuacji rodzin była również długotrwała  
lub ciężka choroba, która dotyczyła odpowiednio 2 755, 2 693, 2 628, 2 672 oraz 
2 612 rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str. 32) 

W MOPR brak było danych o łącznej liczbie rodzin/osób korzystających w latach 
2010-2014 ze wsparcia Ośrodka. Dyrektor wyjaśnił, że ośrodek prowadzi analizy 
liczb wnioskodawców wraz z ich sytuacją osobistą, odrębnie dla każdego z zadań 
np.: w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, stypendiów itd. Łącznej 
statystyki – z uwagi na różnorodność danych wykorzystywanych przy realizacji 
każdego z zadań oraz odmienność kryteriów – w MOPR nie prowadzono. Dyrektor 
podkreślił, że prowadzenie statystyki łącznej nie było wymagane, a żadna z aplikacji 
sprawozdawczych nie przewiduje takiej funkcji. MOPR nie dysponuje również 
żadnymi wiarygodnymi szacunkami w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 49 - 52) 

NIK zwraca uwagę, że brak danych w MOPR  o łącznej liczbie osób/rodzin 
pozostających pod opieką Ośrodka - w obliczu systematycznego wzrostu w latach 
2010-2014 nakładów na działalność Ośrodka – ogranicza dostęp do wielu istotnych 
z punktu widzenia zarządzania informacji dotyczących np. kształtowania się 
w kolejnych latach wysokości wydatków na jednego podopiecznego (klienta),  sumy 
wydatków ponoszonych z różnych tytułów na określoną rodzinę. Dane takie, po ich 
wielopłaszczyznowej analizie uwzględniającej m.in. zdiagnozowane źródła trudnej 
sytuacji poszczególnych rodzin, pozwoliłyby na kompleksowe zaplanowanie różnych 
form pomocy ukierunkowanych wobec zidentyfikowanych ilościowo grup rodzin 

                                                      
12 W roku 2011 wyniósł 16 204 tys. zł, a w 2013 - 15 505 tys. zł. 
13 Na podstawie danych pozyskanych w Urzędzie Miasta liczba mieszkańców Bytomia  np. według rejestrów mieszkańców 
w latach 2010-2014 wyniosła: 167146, 164304, 161752, 159504, 157504 
14 Według kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

Uwaga dotyczące 
badanej działalności  
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z podobnymi problemami, w celu poprawy efektywności i skuteczności działań 
wspierających w ramach środków z różnych źródeł finansowania.  

 

Z uwagi na brak danych w wyżej opisanym zakresie w MOPR, średni wydatek na 
jedną rodzinę objętą różnego rodzaju wsparciem ustalono w oparciu o wysokość 
świadczeń wypłaconych przez MOPR w latach 2011-201415 losowo wybranej grupie 
92 (2%) rodzin dotkniętych problemem bezrobocia pozostających pod opieką 
Ośrodka. 

Łączna kwota wszystkich rodzajów świadczeń pieniężnych wypłaconych w kolejnych 
latach przez MOPR na rzecz ww. 92 rodzin wynosiła: 878 349,54 zł w 2011 r., 
2 710 184,76 zł w 2012 r., 1 215 959,54 zł w 2013 r. i 1 341 789,98 zł w roku 2014.  
Średnia kwota wypłaconych w skali roku świadczeń dla jednej rodziny w 2014 r. 
wynosiła  14 584,7 zł (1 215,4 zł miesięcznie), tj. wzrosła o 5 037,4 zł w stosunku do 
2011 r., kiedy wynosiła 9 547,3 zł (795,6 zł miesięcznie). W 2014 r. najwyższa kwota 
wsparcia dotyczyła rodziny jedenastoosobowej i wyniosła 49 852,0 zł (39 274 zł 
w 2011 r.), a następna kwota w kolejności wynosząca – 44 811,83 zł (34 128,50 zł  
w 2011 r.) dotyczyła rodziny siedmioosobowej. Dla przykładu inna rodzina 
trzyosobowa pozyskała kwotę wsparcia odpowiednio 15 073,5 zł (11 314,0 zł). 
Jeszcze inna rodzina dwuosobowa otrzymała w 2014 r. pomoc w kwocie 7 704,70 zł 
(3 276,27 zł w 2013 r.)   

(dowód: akta kontroli str. 510 - 511) 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, że wzrost wypłaconych świadczeń grupie rodzin 
dotkniętych bezrobociem w głównej mierze spowodowany był takimi czynnikami jak 
zmiany w strukturach rodzin, spadek realnych dochodów gospodarstw domowych 
oraz zmiana wysokości kryterium dochodowego (w 2012 r.). W konsekwencji 
doprowadziło to do wzrostu wysokości wypłacanych świadczeń oraz włączenia do 
grupy świadczeniobiorców osób i rodzin wcześniej nieznacznie przekraczających 
próg dochodowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 643-648) 

1.4. W kolejnych latach objętych kontrolą kwota wydatków poniesionych na 
funkcjonowanie MOPR była zróżnicowana i wynosiła: 15 402 tys. zł w 2010 r., 
16 204 tys. zł w 2011 r., 16 471 tys. zł w 2012 r .15 505 tys. zł w 2013 r. oraz 16 322 
tys. zł w 2014 r. 

Z każdej złotówki przeznaczonej na realizację wszystkich działań Ośrodka, od  
16 groszy w 2010 r. do 14 groszy w 2014 r przeznaczono na jego funkcjonowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 8 - 10, 13 – 15, 18 – 20, 24 – 26, 29 – 31, 53 - 54) 

Łączne zatrudnienie w MOPR nie ulegało w kontrolowanym okresie istotnym 
zmianom i kształtowało się na poziomie 390,7 etatu w 2010 r. i 390,5 w roku 201416, 
z czego odpowiednio: 110 i 109 etatów wykorzystano na zatrudnienie pracowników 
socjalnych. 

Wszystkie osoby, które były zatrudnione w tym okresie na stanowiskach 
pracowników socjalnych spełniały kryteria określone w art. 116 (z uwzględnieniem 
art. 156) ustawy o pomocy społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 55 - 57) 

                                                      
15 W MOPR bezpośrednio dostępna była dokumentacja pomocy rodzinom za okres od 2011 r. Dokumentacja z 2010 r. była 
przekazana do archiwum.   
16 Zatrudnienie wg stanów na 31 grudnia poszczególnych lat. 
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1.5. W latach 2010 – 2012 kwota niewykorzystanych przez MOPR i podlegających 
zwrotowi środków finansowych17 wzrosła: z 278,1 tys. zł (0,3% planowanych 
wydatków) w 2010 r., poprzez 590,2 tys. zł (0,6%) w 2011 r., do 2 863,7 tys. zł 
(2,6%) w roku 2012. W kolejnych latach kwota zwracanych środków ulegała 
stopniowemu zmniejszeniu w porównaniu do roku 2012 i wynosiła 1 989,3 tys. zł 
(1,7% kwoty wydatków wg planu) w 2013 r. oraz 1 844,9 tys. zł (1,5% planu) w roku 
2014. 

(dowód: akta kontroli str. 58 – 61, 66 – 71, 74 – 78, 81 – 83, 86 - 87) 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, że pomimo zwrotów środków finansowych dokonywanych 
w poszczególnych latach, zadania Ośrodka zostały zrealizowane. Według jego 
wyjaśnień, w latach 2010 - 2011 niepełne wykorzystanie środków finansowych 
wynikało przede wszystkim z oszczędności powstałych w ciągu roku, w tym m.in. 
absencji chorobowych pracowników oraz mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby 
osób korzystających ze świadczeń MOPR. W pozostałym okresie - oprócz  
ww. przyczyn - zwrot niewykorzystanych środków wynikał m.in. z: niższej niż 
przewidywano liczby osób kwalifikujących się do zasiłku rodzinnego oraz do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dot. świadczeń rodzinnych i świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego); trudności w oszacowaniu dokładnych potrzeb na 
ostatni kwartał poszczególnych lat, szczególnie w zakresie liczby osób 
kwalifikujących się do świadczeń oraz ich wysokości (dot. zasiłków okresowych oraz 
zasiłków stałych); wydania dużej liczby decyzji odmownych z powodu niespełnienia 
przez świadczeniobiorców kryterium dochodowego oraz udokumentowania przez 
nich faktycznie poniesionych wydatków w kwotach niższych niż wysokość 
przyznanego stypendium (dot. stypendiów i zasiłków szkolnych).  

(dowód: akta kontroli str. 90 - 95) 

1.6. W latach 2010 – 2014 pracownicy MOPR podejmowali działania mające  
na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację 32 
programów/projektów (w tym jednego realizowanego wspólnie z Powiatowym 
Urzędem Pracy18) o łącznej wartości 20 932 tys. zł19. Dofinansowanie zostało 
przyznane dla 20 z nich, w łącznej kwocie 18 581 tys. zł. W pozostałych 
przypadkach, wnioskowane projekty/programy nie otrzymały dofinansowania 
(w wysokości 2 351 tys. zł, co stanowi 11,2% kwoty wnioskowanej). 

Dofinansowanie nie zostało przyznane dla projektów/programów z puli: 

1) Ministra Pracy i Polityki Społecznej20 (w kolejności podano nazwę, kwotę  oraz 
rok aplikacji): „Babcia i Dziadek – pokoleniowy spadek”, 218 tys. zł, 2014 r.; „Wiosna 
w jesieni życia” – program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, 
102 tys. zł,  2012 r.; „Od wykluczenia przez zrozumienie do akceptacji” – projekt  
dot. promocji dobrych praktyk w Bytomiu w zakresie oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 98 tys. zł,  2010 r.; „Wsparcie rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka”, 97 tys. zł, 2012 r. i 2013 r.; „Kolejny krok w drodze do 
samodzielności” – program w zakresie odbudowy więzi rodzinnych i społecznych 
osób chorych na schizofrenię, 85 tys. zł,2012 r.; „Kochać, rozumieć pomagać” – 
projekt wspierania jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
70 tys. zł, 2013 r.; „Daj przykład – młodość potrzebuje wzorów” – projekt 
realizowany w ramach opieki nad dzieckiem i rodziną, 68 tys. zł, 2011 r.; „Świat 

                                                      
17 Dotyczy środków przeznaczonych na wydatki. 
18 „Śląskie sprawniej” – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej.  
19 W tym 16 102 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Systemowego Projektu Aktywizacji „SPA 
w Bytomiu”, którego zakończenie planowane jest na rok 2015. 
20 W dalszej części określany skrótem „MPiPS”. 
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w moim domu” – środowiskowy program profilaktyki zachowań dysfunkcyjnych 
w rodzinach, 52 tys. zł, 2011 r.; „Bytom – miasto przyjazne dla rodzin zastępczych”, 
45 tys. zł, 2011 r.  

2) Ministra Spraw Wewnętrznych: „Prawo ochronnym parasolem rodziny”,  
214 tys. zł, 2012 r. i 2013 r.; „Bytom – razem przeciwko przemocy”, 125 tys. zł,  
2014 r. 

  (dowód: akta kontroli str. 96 - 103) 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, że w przypadku projektów, na które nie otrzymano 
dofinansowania, podmioty które organizowały poszczególne konkursy (Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – za pośrednictwem 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego) podawały jedynie listę projektów dofinansowanych, bez 
wskazywania przyczyn odrzucenia pozostałych. Nie posiada w związku z tym 
wiedzy o szczegółowych przyczynach nieuzyskania dla nich wsparcia. Dyrektor 
stwierdził ponadto, że w każdym z lat 2010 – 2014 liczba projektów odrzuconych 
była zdecydowanie mniejsza niż liczba tych, które dofinansowanie uzyskały21. 

(dowód: akta kontroli str. 104 - 109) 

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi przez NIK z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, tylko jeden projekt - „Od wykluczenia poprzez zrozumienie do 
akceptacji” (złożony w 2010 r.) został odrzucony z przyczyn formalnych. Wszystkie 
pozostałe ocenione zostały pozytywnie, lecz na skutek ograniczonych środków 
finansowych pozostających w dyspozycji Ministra, nie uzyskały dofinansowania. 
Analogicznie w przypadku projektów złożonych do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego), wszystkie 
wnioski spełniały warunki formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej, jednak 
ze względu na dużą konkurencję nie uzyskały dofinansowania22. 

NIK zauważa, że ustalenie każdorazowo przez Dyrektora MOPR przyczyny 
nieuzyskania dofinansowania projektu/programu jest istotne z punktu widzenia 
zarządzania jednostką. Pozwala to, bowiem na podjęcie działań zaradczych celem 
wyeliminowania ewentualnych błędów we wnioskach w przyszłości.  

(dowód: akta kontroli str. 512 – 550, 638 - 642) 

1.7. MOPR nie wykorzystał wszystkich środków finansowych przyznanych na 
realizację projektu systemowego pn. „Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA 
w Bytomiu” (współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki) i zwracał w kolejnych latach (2010-2015) środki z UE: 
171,8 tys. zł, 466,8 tys. zł, 614,7 tys. zł, 42,6 tys. zł oraz 646,2 tys. zł (z otrzymanych 
na kolejne lata kwot: 2 509,6 tys. zł, 2 808,0 tys. zł, 2 888,7 tys. zł, 3 208,6 tys. zł, 
2 530,4 tys. zł)23 oraz z budżetu krajowego: 9,1 tys. zł, 24,7 tys. zł, 14,5 tys. zł,  
1,0 tys. zł, 15,2 tys. zł  (z otrzymanych: 132,9 tys. zł, 148,7  tys. zł, 68,0 tys. zł,  
75,5 tys. zł,  59,5 tys. zł). Również w przypadku innego projektu dofinansowanego  
z UE i realizowanego w 2014 r. pn. „KIS w Bytomiu szansa na dobry start” (projekt 

                                                      
21 W 2010 r. odrzucony został 1 projekt z 6 złożonych, w 2011 – 3 z 11, w 2012 – 4 z 11, w 2013 – 4 z 10, a w roku 2014 – 
 2 z 11.  
22 Wniosek złożony w roku 2011 „odpadł” na etapie oceny w MSW, a dwa złożone w latach 2012-2013 nie uzyskały 
wystarczającej ilości punktów na etapie kwalifikacji w województwie. 
23  Na realizację projektu zaplanowano w kolejnych latach: w 2010 r. 3 303,5 tys. zł, w 2011 r. 3 303,5 tys. zł, w 2012 r.   
3 398,4  tys. zł,  w 2013 r.  3 790,4 tys. zł,  w 2014 r. 3 046,1 tys. zł,  w tym z UE odpowiednio: 2808,0 tys. zł,  2808,0 tys. zł, 
2888,7 tys. zł , 3208,7 tys. zł, 2533,4 tys. zł oraz z budżetu krajowego i budżetu Miasta: 495,5 tys. zł,  495,5 tys. zł,  
509,7 tys. zł, 581,7 tys. zł, 512,7 tys. zł. 
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konkursowy) nie wykorzystano środków UE w kwocie 94,7 tys. zł24 (z otrzymanej 
kwoty 289,7 tys. zł)25 i środków z budżetu krajowego w wys. 1,7 tys. zł 
(z otrzymanych 40,9 tys. zł)   

(dowód: akta kontroli str. 62 – 65, 72 – 73, 79 – 80, 84, 85, 88 – 89) 

Jako przyczyny zwrotu tych środków Dyrektor MOPR wskazał w szczególności: 
powtarzające się z roku na rok opóźnienia części działań merytorycznych 
wynikające z późnego podpisania umów o dofinansowanie (aneksów do umowy 
ramowej podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego), a tym samym 
późnego uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych na co MOPR nie miał wpływu; 
specyfikę klientów Ośrodka, w tym wysoki poziom ich bierności społeczno-
zawodowej, skłonności do unikania aktywnych działań, przerywania udziału 
w projekcie oraz częstych absencji na zajęciach; znaczne oszczędności uzyskane 
w wyniku postępowań o zamówienia publiczne (największy poziom 
niewykorzystania funduszy) oraz trudności w rekrutacji personelu i rotacji w zespole 
pracowniczym. Dyrektor oświadczył jednocześnie, że w każdej edycji osiągnięte 
zostały założone cele i rezultaty, pomimo niewykorzystania wszystkich środków. 

 (dowód: akta kontroli str. 90 - 95) 

1.8. Analiza skuteczności udzielonej przez MOPR pomocy – przeprowadzona na 
przykładzie 20 wybranych klientów Ośrodka (i ich rodzin) – wykazała, że: 

− w 2013 r. 14 rodzin, a w 2014 r. - 15 rodzin osiągnęło dochody26 poniżej granicy 
ubóstwa27. Po wypłacie przez MOPR należnego im wsparcia finansowego, 
liczba rodzin żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa zmniejszyła się 
w tych przypadkach odpowiednio o 5 (35,7%) oraz o 4 (26,6%) rodziny;  

− w przypadku 10 rodzin w 2013 r. oraz 13 w 2014 r. wartość udzielonego przez 
MOPR wsparcia finansowego była wyższa niż wartość dochodów rocznych 
osiągniętych przez te rodziny; 

− w roku 2013 siedem rodzin nie uzyskało żadnego dochodu, podczas gdy łączna 
wartość poniesionych i udokumentowanych przez nie wydatków28 wyniosła 
w tym czasie 13 498,12 zł (tj. średnio po 1 928,3 zł na rodzinę). Łączna kwota 
wsparcia udzielonego w tych przypadkach wyniosła 52 305,73 zł (tj. średnio po 
7 472,2 zł na rodzinę). Oznacza to, że po odjęciu ww. wydatków, każda z tych 
rodzin dysponowała rocznie kwotą 5 543,9 zł (tj. 462 zł miesięcznie); 

− w roku 2014 pięć rodzin (spośród 20 poddanych analizie) nie osiągnęło żadnego 
dochodu, a łączna wartość poniesionych i udokumentowanych przez nie 
wydatków wyniosła 12 677,41 zł (tj. średnio po 2 535,48 zł na rodzinę). Kwota 
udzielonego w tych przypadkach wsparcia wyniosła 31 105,1 zł (tj. średnio po 
6 221,02 zł na rodzinę). Oznacza to, że po odjęciu ww. wydatków, każda z tych 
rodzin dysponowała rocznie kwotą 3 685,54 zł (tj. 307,13 zł miesięcznie). 

NIK zauważa, że udzielone przez MOPR w latach 2011-2015 wsparcie finansowe 
nie spowodowało trwałej poprawy trudnej sytuacji życiowej żadnej z rodzin, których 

                                                      
24 W całości dotyczy niewykorzystanych środków europejskich. Podane kwoty nie zawierają niewykorzystanych kwot 
przyznanych na realizację tego projektu z dotacji celowej z budżetu krajowego.  
25 Ogółem zaplanowano wydatki w wys. 340,9 tys. zł, w tym z UE 289,7 tys. zł, z budżetu Miasta 10,3 tys. zł oraz budżetu 
państwa 40,9 tys. zł. 
26 Liczone  jako średnia za cały rok  
27 Tj. niższe niż kryterium dochodowe określone w §1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 r., poz.823), 
zwane dalej kryterium dochodowym. 
28 Dotyczących jedynie kosztów możliwych do udowodnienia takich jak czynsze, opłaty eksploatacyjne, ew. raty bądź inne 
udokumentowane opłaty stałe lub okresowe. 
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dokumentację poddano analizie kontrolnej. Wsparcie to nie zapewniło nawet 
niezbędnego minimum finansowego odpowiadającego tzw. kryterium dochodowemu 
umożliwiającemu zaspokojenie elementarnych, codziennych potrzeb życiowych.  

(dowód: akta kontroli str. 551 - 555) 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, m.in., że w analizowanych 20 przypadkach (jak również 
w przypadku pozostałej części klientów MOPR), duża grupa osób/rodzin nigdy nie 
odzyska pełni samodzielnego funkcjonowania, a rolą pracownika pomocy społecznej 
jest wspieranie ich w taki sposób, aby ich społeczne funkcjonowanie nie uległo 
dalszemu pogorszeniu. W takich przypadkach nie ma mowy o jakimkolwiek 
określeniu daty kończącej korzystanie przez świadczeniobiorcę z przysługującego 
mu wsparcia”.  
NIK zauważa, że określony w czasie plan działań, ukierunkowany ściśle na rezultat - 
cel - jakim jest na przykład doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia 
osoby/rodziny29  stanowi  narzędzie w realizacji zadań MOPR. Właściwe określenie 
celu działań i wyznaczenie terminów dla jego realizacji w tym tam gdzie to możliwe 
także terminów pośrednich oraz monitorowanie postępów w realizacji przyjętych 
założeń, może przyczynić się do poprawy efektywności działań finansowanych  
ze środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc społeczną. Określenie takich 
terminów może być także okolicznością mobilizującą podopiecznego MOPR 
objętego zaprogramowanym wsparciem. Prowadzona ewaluacja natomiast winna 
stanowić ewentualną podstawę zmian pierwotnie przyjętych założeń. 

(dowód: akta kontroli str. odp. 643-648) 

W sprawie sposobów dokonywania ocen skuteczności podejmowanych przez 
MOPR działań Dyrektor wyjaśnił, że ocena taka zależy od rodzaju i formy wsparcia, 
jaką otrzymuje osoba i rodzina, korzystająca z pomocy Ośrodka. W przypadku 
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń alimentacyjnych czy 
stypendiów, skuteczność działań oceniana jest na podstawie trafnie określonych 
potrzeb oraz wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku 
działań prowadzonych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, według wyjaśnień 
Dyrektora Ośrodka, ocena skuteczności była prowadzona w oparciu o ocenę 
indywidualnych przypadków. Taka ocena zawierała się w ewaluacji kontraktu 
socjalnego, czy planu pracy z rodziną prowadzonego przez asystenta rodzin.  
Jako efekt pozytywny przyjmowano między innymi zrealizowanie celów zawartych 
w planie pracy lub kontrakcie, a negatywny zerwanie kontraktu, przerwanie 
współpracy z asystentem, czy nieosiągnięcie zakładanych celów. Nadzór nad 
pracownikiem socjalnym realizującym kontrakt lub plan pracy z rodziną sprawuje 
kierownik Terenowego Punktu Pomocy Społecznej lub koordynator Zespołu  
ds. Asysty Rodzinnej, natomiast informacja o całości danych dotyczących liczby 
zawieranych uzgodnień w formie kontraktów socjalnych, umów i planów pracy 
przedkładana jest dyrektorowi MOPR. 

NIK zauważa, że trafnie określone potrzeby oraz wydatkowanie środków zgodnie 
z przeznaczeniem, świadczą o rzetelności działania MOPR. Prezentowanie danych 
ilościowych o liczbie zawartych ww. uzgodnień nie pozwala na ocenę skuteczności 
takich działań. Działania skuteczne to takie, które w określonym stopniu prowadzą 
do zamierzonego celu. W przypadku MOPR, celem tym nie powinno być samo 
działanie, lecz rezultat polegający na przezwyciężaniu problemu osoby/rodziny czy 
usamodzielnieniu podopiecznych.  

(dowód: akta kontroli str.556 - 562) 

                                                      
29 Statut MOPR - § 4 pkt 1. 
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1.9 W ocenie Dyrektora MOPR potrzeby, które zgłaszano w zakresie zadań 
obligatoryjnych Ośrodka, każdorazowo były uwzględniane w budżecie Gminy, 
a środki finansowe przekazywano terminowo, co zapewniło właściwą realizację 
poszczególnych zadań. W przypadku świadczeń fakultatywnych, finansowanych 
głównie ze środków własnych gminy i powiatu, występujące w Bytomiu każdego 
roku potrzeby są jednak zbyt duże i praktycznie nie ma możliwości ich pełnego 
zaspokojenia. Dyrektor podkreślił, że pomimo ograniczonych możliwości, pomoc 
osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji zawsze była zapewniona - głównie 
w formie zasiłków celowych, przyznawanych indywidualnie, w zależności od potrzeb 
osób ubiegających się o nie. 

(dowód: akta kontroli str. 110 - 115) 

Wykazywane w corocznie składanych Radzie Miejskiej Bytomia sprawozdaniach 
z działalności Ośrodka potrzeby – pomimo realizacji przez MOPR zadań 
wynikających z poszczególnych ustaw – nie były w pełni zaspokojone. I tak np. 
wysokość środków wykorzystanych na: wypłaty zasiłków celowych pokrywała 
średnio 61% oszacowanych potrzeb30; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze – 75%31; koszty funkcjonowania dziennych domów pomocy – 79%32 
a remonty budynków MOPR zaledwie 16%33. 

Nie zostały zaspokojone również inne potrzeby mieszkańców Bytomia, takie jak: 
− zapewnienie  odpowiedniej liczby miejsc w domach pomocy społecznej osobom 

tego wymagającym34,  
− utworzenie na terenie Bytomia domu samotnej matki,  
− zorganizowanie wystarczającej liczby jadłodajni (we wszystkich dzielnicach)35,   
− zapewnienie odpowiedniej liczby etatów dla pracowników socjalnych  

(do poziomu 50 środowisk (rodzin i osób samotnie gospodarujących)  
na pracownika)36,  

− zatrudnienie radcy prawnego dla potrzeb konsultacji z pracownikami 
socjalnymi37 oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego wraz 
z informatyzacją Ośrodka38. 

(dowód: akta kontroli str. 563 - 565) 

Wyjaśniając przyczyny niezaspokojenia ww. potrzeb Dyrektor Ośrodka stwierdził,  
że wynikało to w znacznym stopniu z trudnej sytuacji finansowej Miasta. Dotyczy  
to w szczególności wypłat zasiłków celowych, remontów budynków MOPR, 
zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych, zapewnienia niezbędnej 
ilości sprzętu komputerowego oraz informatyzacji Ośrodka. Brak środków jest 
również podstawową przyczyną niezaspokojenia w pełni potrzeb stale rosnącej 
                                                      
30 Wysokość potrzeb w tym zakresie szacowana na lata 2011, 2013 i 2014 wyniosła 1 200 tys. zł dla każdego roku, podczas 
gdy zrealizowano odpowiednio: 742,5 tys. zł, 676,4 tys. zł i 806 tys. zł. 
31 Wysokość potrzeb w tym zakresie oszacowano na kwotę 1 015,2  tys. zł na rok 2011 oraz 1 018,9 tys. zł na lata 2013  
i 2014, podczas gdy realizacja kształtowała się na poziomie 834,7 tys. zł w 2011 r., 685,7 tys. zł w 2013 r. i 773,6 tys. zł w roku 
2014. 
32 Wysokość potrzeb w tym zakresie na lata 2011, 2013 i 2014 oszacowano kolejno na kwoty: 193,2 tys. zł, 208,3 tys. zł oraz 
209,2 tys. zł, podczas gdy zrealizowane zostało odpowiednio: 154,5 tys. zł, 155,4 tys. zł w 2013 r. i 174,2 tys. zł. 
33 Wysokość potrzeb w tym zakresie na lata 2011, 2013 i 2014 oszacowano kolejno na kwoty: 709,1 tys. zł, 249,5 tys. zł oraz 
745 tys. zł, podczas gdy zrealizowane zostało odpowiednio: 184,5 tys. zł, 42,3 tys. zł w 2013 r. i 39,3 tys. zł. 
34 Liczba oczekujących na skierowanie do domów pomocy społecznej wzrosła z 118 osób (wg potrzeb na 2011 r.) do 134  
(wg potrzeb na rok 2015). 
35 W latach 2011 i 2013 potrzeb (8 punktów) nie zrealizowano, natomiast w latach 2014 i 2015 zlecono wydawanie posiłków 
kolejno w 3 i w 5 barach zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. 
36 Według potrzeb na rok 2011 brakowało 33 etatów, na lata 2013-2014 – 24, a na rok 2015 – 22.  
37 Potrzeby w tym zakresie oszacowano w liczbie 1 etatu. Do dnia 30 czerwca 2015 r. – nie zostały zrealizowane. 
38 W roku 2011 na potrzeby związane z zakupem sprzętu komputerowego oraz informatyzacją Ośrodka wydatkowano  
56 tys. zł, podczas gdy potrzeby w tym zakresie wynosiły 196,5 tys. zł. W roku 2013 odpowiednio 109,2 tys. zł i 215 tys.,  
a w roku 2014 49,9 tys. zł i 207,5 tys. zł. 
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liczby osób wymagających całodobowego wsparcia w domach pomocy społecznej, 
gdy ludność w wieku 60+ stanowi ponad ¼ ogółu mieszkańców Bytomia.  

(dowód: akta kontroli str. 643-648) 

1.10. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 
2006 – 202039 uchwalona została przez Radę Miejską w Bytomiu dnia 22 lutego 
2006 r.40 Podstawowym przesłaniem tego dokumentu było dążenie do osiągnięcia 
możliwie pełnego poziomu integracji społecznej z uwzględnieniem osób i rodzin 
z grup szczególnego ryzyka. Strategia opracowana przez powołany decyzją 
Prezydenta Miasta Bytomia z 2005 r. zespół zadaniowy41, miała służyć jako 
narzędzie kreowania polityki społecznej miasta. Główne założenia Strategii oparto 
na analizie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań oraz występujących zmian 
jakościowo-ilościowych dotyczących priorytetowych dziedzin i adresatów (klientów). 
Dokument ten określał 8 strategicznych celów42, wyznaczonych w ramach 
priorytetowych dziedzin życia społecznego, do których przyporządkowano  
łącznie 75 szczegółowych przedsięwzięć strategicznych. Do każdego z celów 
strategicznych przypisano „wskaźniki rozwoju społecznego”. 

(dowód:  akta kontroli str. 173, 179 - 182) 

Obowiązująca w kontrolowanym okresie Strategia, przyjęta przez Radę Miasta 
w 2006 r., nie określa ram finansowych realizacji zakładanych działań, tym samym 
nie spełniała wymogów art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c43 ustawy o pomocy społecznej, 
który stanowi, że strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna 
zawierać w szczególności ustalenie ram finansowych służących realizacji opisanych 
w niej celów.  

 (dowód:  akta kontroli str. 175) 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, że nieokreślenie w Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Bytomia na lata 2006 – 2020 ram finansowych służących 
realizacji opisanych w tym dokumencie celów zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c 
ustawy o pomocy społecznej było spowodowane tym, że wspomniana  
zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie  
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Na dzień przyjmowania przez Radę  
Miejską w Bytomiu uchwały w sprawie tego dokumentu nie istniał obowiązek 
wynikający z przywołanego powyżej przepisu. 

NIK zauważa, że MOPR, do którego ustawowo44 należy zadanie koordynacji 
realizacji Strategii i który w dokumencie tym, poprzez osobę Dyrektora, był   
jednym z podmiotów/uczestników procesu monitoringu Strategii, aż do 2014 r.  

                                                      
39 W dalszej części określana skrótem „Strategia”. 
40 Uchwała Nr LXII/829/06 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2006 r. 
41 Zarządzenia Nr 39 i 170 Prezydenta Miasta Bytomia z dni 21 lutego i 4 lipca 2005 r. w sprawie powołania składu Zespołu 
Zadaniowego do opracowania miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Bytomia.  
42 Bytom miastem nowej jakości kapitału ludzkiego, rozwijanego poprzez nowoczesną edukację, promocję aktywności 
indywidualnej i grupowej oraz zatrudnienie wspierane; Bytom miastem kreującym zdrowy styl życia oferującym dostępność do 
pełnoprofilowych, nowoczesnych usług medycznych oraz eliminującym zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi i patologiami 
społecznymi; Bytom miastem oferującym silne poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i przestrzeniach publicznych 
poprzez skuteczne zwalczanie wykroczeń i przestępczości; Bytom miastem aktywnie odbudowującym i kształtującym nowe 
warunki życia w środowisku zamieszkania; Bytom miastem ludzi wykształconych, aktywnie uczestniczących w życiu 
społecznym i kulturalnym; Bytom miastem kreującym innowacyjne środowisko dl przedsiębiorczości biznesowej i zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości społeczne; Bytom miastem realizującym idee społeczeństwa obywatelskiego i rozszerzającym 
udział środowisk lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych; Bytom miastem wyrównanych szans dla różnych grup 
społecznych zawodowych i etnicznych. 
43 Art. 16b został dodany do ustawy o pomocy społecznej na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. Nr 81, poz. 440).  
44 Stosownie do art.112 ust.9 ustawy o pomocy społecznej. 
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nie proponował/inicjował zmian zapisów Strategii celem doprowadzenia do jej 
zgodności z wymogami przepisów.    

(dowód: akta kontroli str. 556 - 562) 

1.11. Jak wykazano w corocznie przedkładanych Radzie Miejskiej w Bytomiu 
sprawozdaniach z działalności Ośrodka, w ramach każdego z przedsięwzięć 
strategicznych MOPR podejmował określone działania dla realizacji Strategii, dla 
których jednak – ze względu na nieokreślenie w Strategii wartości początkowych jak 
i docelowych poszczególnych wskaźników realizacji – nie było możliwości 
wskazania stopnia (wymiaru) osiągnięcia zamierzonych celów, i tak np.: 

1.11.1. Dla realizacji celu strategicznego „Bytom miastem kreującym zdrowy  
styl życia, oferującym dostępność do pełnoprofilowych, nowoczesnych usług 
medycznych oraz eliminującym zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi i patologiami 
społecznymi” (dziedzina priorytetowa „Zdrowie i pomoc społeczna”), zaplanowano 
realizację 5 przedsięwzięć strategicznych, w tym m.in.: „Programu pomocy 
społecznej z uwzględnieniem integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. 
W ramach tego przedsięwzięcia podjęto działania polegające na opracowaniu 
i wdrożeniu (w okresie objętym kontrolą – dwukrotnie) programu operacyjnego 
MOPR pn. „Pomoc i integracja społeczna”. 

Ustalone w Strategii wskaźniki służące monitorowaniu stopnia realizacji ww. celu, 
w tym m.in.: liczba dzieci wychowywanych poza rodziną, liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, 
zachorowalność na choroby społeczne (w tym gruźlica, cukrzyce, aids, itp.) 
w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców, liczba dzieci i młodzieży objętych 
programami zdrowotnymi i profilaktycznymi, średnia długość życia mieszkańców 
miasta oraz ilość zrealizowanych projektów pomocy społecznej – nie pozwoliły na 
rzetelne określenie (zwymiarowanie)  wpływu realizowanych przez MOPR działań 
na osiągnięcia założonego celu, gdyż oczekiwana wartość wskaźnika w czasie nie 
była określona. 

Analogiczna sytuacja dotyczy pozostałych działań zrealizowanych przez MOPR 
w ramach innych przedsięwzięć priorytetowych, takich jak: „Opracowanie planów 
modernizacji i rozbudowy infrastruktury w sferze pomocy społecznej”, 
„Uruchomienie 3 dziennych domów pomocy społecznej” „Modernizacja obiektów 
pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”, „Zwiększenie liczby pracowników 
socjalnych” (dziedzina – „Zdrowie i pomoc społeczna”); „Opracowanie programu 
pomocowego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”, „Pomoc 
psychologiczna dla osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”, „Wspomaganie finansowe edukacji dzieci z rodzin ubogich”, 
„Usuwanie barier architektonicznych i barier technicznych w komunikowaniu się”, 
„Utworzenie banku danych o możliwościach rehabilitacji zawodowej i społecznej”, 
„Podejmowanie działań (np. imprezy sportowe, festyny) przez mieszkańców 
sąsiadujących dzielnic”, „Aktywizacja osób zagrożonych bezdomnością 
i marginalizacją poprzez wspieranie ich samoorganizacji i podejmowania działań 
pomocowych na rzecz własnego środowiska (np. zbiórka rzeczy używanych, zbiórka 
produktów żywnościowych i przygotowywanie posiłków”. 

(dowód: akta kontroli str. 175 - 178) 

Obowiązki związane z monitorowaniem realizacji poszczególnych zadań  
Strategii miały zostać powierzone, zgodnie z zapisami w Strategii, Komitetowi 
Sterującemu (na czele którego wskazano Prezydenta Miasta Bytomia) oraz 
Zespołowi Zadaniowemu ds. Wdrażania Strategii (którego Przewodniczącym  
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był Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, 
a Wiceprzewodniczącym Dyrektor MOPR). 

W ramach ww. Zespołu – zgodnie z zapisami Strategii – winno funkcjonować 
5 Podzespołów Problemowych, z czego w jednym przypadku („Międzydziedzinowa   
koordynacja rozwiązywania problemów społecznych”) Dyrektor MOPR został 
wskazany jako koordynator, a w 2 innych („Zatrudnienie, Umiejętności, 
przekwalifikowania” oraz „Zdrowie i pomoc społeczna”) Dyrektor MOPR był 
wskazany jako podmiot współodpowiedzialny. 

NIK zwraca uwagę na brak udokumentowanych działań wymienionych w Strategii 
zespołów i podzespołów problemowych, których koordynatorem lub osobą 
współodpowiedzialną był Dyrektor MOPR45. Pomimo faktu, że w latach 2010 – 2014 
MOPR realizował zadania przewidziane w Strategii (których szczegółowe opisy 
prezentowano w corocznych sprawozdaniach z działalności Ośrodka), to uzyskane 
efekty nie pozwoliły – ze względu na nieokreślenie w Strategii parametrów 
mierzalności poszczególnych wskaźników, na precyzyjne ustalenie stopnia 
osiągnięcia założonych celów. 

W przypadku poddanych kontroli działań priorytetowych, przewidzianych do 
realizacji w ramach dwóch dziedzin społecznych, w ramach monitoringu46 należało 
prowadzić: 

a) analizę stopnia zaawansowania realizacji 5 programów dotyczących 
rozwiązywania poszczególnych problemów społecznych, z czego za 
opracowanie i realizację jednego – Programu Operacyjnego „Pomoc i integracja 
społeczna” odpowiedzialny był MOPR47, 

b) wyliczenie podanych dla każdej z dziedzin priorytetowych, konkretnych 
wskaźników w tym dla: 

− „Zdrowia i pomocy społecznej” - liczba dzieci wychowywanych poza 
rodziną, liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba miejsc w dziennych  
domach pomocy w przeliczeniu na 1 000 gospodarstw domowych,  
liczba zrealizowanych projektów pomocy społecznej, powierzchnia 
zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej; 

− „Wyrównywania szans” - liczba obiektów użyteczności publicznej 
z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych, liczba 
zrealizowanych projektów wyrównywania szans, liczba beneficjentów 
zrealizowanych projektów. 

MOPR nie dysponował żadnym opracowaniem przedstawiającym ewaluację 
Strategii przeprowadzoną na podstawie poszczególnych ww. wskaźników  
(np. analizy  przed i po zakończeniu działań zaradczych), określonych zarówno 
w Strategii jak i stanowiącym jej uszczegółowienie programie operacyjnym.  

(dowód: akta kontroli str. 49 – 52, 175) 

Dyrektor wyjaśnił, że dokumentami potwierdzającymi bieżące monitorowanie 
efektów przyjętych w Strategii były zarówno oceny zasobów pomocy społecznej jak 

                                                      
45 Dotyczy Podzespołu Problemowego „Międzydziedzinowa Koordynacja Rozwiązywania Problemów Społecznych”, gdzie 
Dyrektor MOPR był koordynatorem oraz Podzespołu Problemowego „Zdrowie i Pomoc Społeczna”, gdzie Dyrektor MOPR był 
wskazany jako osoba współodpowiedzialna 
46 Zgodnie z zapisami w Strategii. 
47 Pozostałe programy dotyczyły: rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych; wspierania osób 
niepełnisprawnych; zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Bytom” 
oraz współpracy Miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi. 
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i corocznie sporządzane (i przedstawiane Radzie Miejskiej) sprawozdania 
z działalności Ośrodka, w których szczegółowo opisywano podejmowane działania. 
W związku z powyższym - zdaniem Dyrektora – „(…) nie można mówić o braku 
podejmowania czynności mających na celu monitorowanie ustaleń zawartych 
w MSRPS 2006 – 2020.” 
Dyrektor poinformował ponadto, że w 2014 r. odbyły się spotkania przedstawicieli 
różnych instytucji, których tematem było wprowadzenie zmian w Miejskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Celem tych spotkań była ocena stanu 
aktualności dokumentu oraz dostosowanie go do bieżących potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 90 - 95) 

Zdaniem NIK, przywołane przez Dyrektora MOPR dokumenty w sposób 
szczegółowy opisywały podjęte działania, nie wypełniły jednak opisanych w Strategii 
założeń monitorowania realizacji jej ustaleń. Dane te, jako prezentacje wartościowo-
ilościowe nie przedstawiały bowiem stopnia realizacji założonych celów. Przyczyną 
powyższego było nieokreślenie w Strategii właściwych, precyzyjnych i mierzalnych 
wskaźników osiągnięcia celów. 
Przedstawione w ocenie zasobów oraz w sprawozdaniach rocznych efekty nie były 
spójne z poszczególnymi wskaźnikami określonymi dla wyodrębnionych w Strategii 
obszarów działań. Ponadto, żaden z tych ww. dokumentów nie był opracowany 
przez podzespoły problemowe wyznaczone w Strategii do monitorowania ewaluacji 
wskaźników . Co więcej, do chwili podjęcia przez Dyrektora MOPR czynności 
mających na celu aktualizację Strategii (rok 2014), MOPR nie dysponował żadną 
dokumentacją potwierdzającą podjęcie jakichkolwiek działań przez którykolwiek 
zespół bądź podzespół problemowy, mimo że wg zapisów Strategii były one 
odpowiedzialne za prowadzenie  monitoringu. 
NIK zauważa także, że Prezydent  Miasta, wskazany w Strategii na czele Komitetu 
Monitorującego, nie podejmował żadnych działań dyscyplinujących i egzekwujących 
od ww. zespołów wykonanie obowiązku monitorowania Strategii. 

(dowód:  akta kontroli str. 49 – 52, 104 – 109, 175) 

W marcu 2014 r. Dyrektor rozpoczął prace mające na celu zmianę obowiązującej 
Strategii.  Jak wyjaśnił, w związku ze zmianami w zakresie zarówno zewnętrznych 
jak i wewnętrznych uwarunkowań społecznych Bytomia, a także z uwagi na 
dezaktualizację niektórych celów określonych w Strategii i Programie (również 
z  powodu braku określonych wartości początkowych oraz docelowych 
umożliwiających uzyskanie pełnej mierzalności stopnia realizacji Strategii), 
konieczne jest dostosowanie dokumentów do realnie występujących potrzeb, 
zapewniających stabilny rozwój miasta w poszczególnych obszarach życia 
społecznego w latach 2016 – 202048. 

(dowód:  akta kontroli str. 49 – 52, 104 – 109, 175) 

Jak wyjaśnił pracownik odpowiedzialny za koordynację prac nad nowelizacją ww. 
dokumentów, prace nad przygotowaniem wersji roboczych zostały już zakończone. 
W kolejnym etapie planuje się przeprowadzenie konsultacji z pozostałymi 
podmiotami współrealizującymi poszczególne założenia, naniesienie wskazanych 
uwag i wniosków do projektów, a następnie przedstawienie poszczególnych aktów 
Radzie  Miejskiej  celem  ich  uchwalenia  (ze  względu na fakt, że oba te dokumenty  
 

                                                      
48 Między innymi w związku z objęciem Bytomia specjalnym wsparciem w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji, oraz 
określenie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014 – 2020 
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muszą być ze sobą zbieżne, prace nad nimi prowadzono równolegle). Przyjęcie 
Strategii i Programu przewiduje się w terminie nie późniejszym niż do końca roku 
bieżącego. 

(dowód: akta kontroli str. 145) 

Dyrektor Ośrodka poinformował, że obecnie przygotowywana Strategia uwzględnia 
całość zapisów z art. 16b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, co w konsekwencji 
umożliwi dokonywanie ocen stopnia realizacji poszczególnych jej celów. 

(dowód: akta kontroli str. 556 - 562) 

1.12. W okresie objętym kontrolą, do MOPR wpłynęło łącznie 109 skarg i wniosków 
klientów Ośrodka oraz 20 interpelacji złożonych przez radnych Bytomia. 

Skargi i wnioski złożone przez klientów Ośrodka, dotyczyły w przeważającej 
większości niezadowolenia z działań podjętych przez poszczególnych pracowników 
MOPR (łącznie 69 skarg) oraz sposobu merytorycznych rozstrzygnięć (łącznie 25). 
W pozostałych przypadkach złożone pisma dotyczyły organizacji Ośrodka (9) oraz 
innych tematów niezwiązanych z bezpośrednią działalnością MOPR (6). 

Zarówno wśród skarg na działalność pracowników Ośrodka jak i na sposób 
rozstrzygnięcia poszczególnych spraw dominowały przypadki związane ze skargami 
na pracowników bezpośrednio obsługujących tych klientów, którzy nie uzyskali 
określonego wsparcia (bądź uzyskali je w niezadowalającej wysokości), które ich 
zdaniem im się należało. 

Przypadki dotyczące organizacji Ośrodka, związane były przede wszystkim 
z zarzutami dotyczącymi zaniedbań polegających np. na niedopełnieniu przez 
pracowników MOPR obowiązków informowania klientów o sposobach rozwiązania 
określonych spraw (klienci dowodzili, że MOPR ich nie informował o przyznaniu 
określonych świadczeń). 

W przypadku wszystkich analizowanych spraw, odpowiedzi skarżącym udzielili 
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora MOPR, w terminie nieprzekraczającym 30 dni 
(licząc od daty wpływu skargi do MOPR). Treść poszczególnych wyjaśnień 
odpowiadała tematycznie zawartości każdej ze skarg i w sposób merytoryczny 
odnosiła się do złożonych zarzutów. W tych przypadkach gdzie wskazano na 
niezasadność skargi, szczegółowo zostało to uzasadnione, natomiast w pozostałych 
- opisano podjęte w związku z poszczególnymi pismami czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 154 - 170) 

Zgłoszone przez bytomskich radnych interpelacje (20) dotyczyły: 

− problemów merytorycznych związanych z podejmowanymi przez MOPR 
działaniami z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. możliwości uruchomienia 
dziennego domu pomocy dla potrzeb mieszkańców dzielnicy Karb; zasad 
udzielania pomocy samotnym matkom; sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny; 

− problemów konkretnych osób, w imieniu których występowano do MOPR 
z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości udzielenia pomocy; 

− kwestii  finansowych związanych z budżetem Ośrodka na poszczególne lata, 
np. wniosek grupy radnych do projektu budżetu na rok 2014 w sprawie realizacji 
przez MOPR zadania dot. pomocy materialnej dla usamodzielniających się 
wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych; (w każdym z trzech 
ww. przypadków Dyrektor Ośrodka pisemnie szczegółowo informował  
o podjętych działaniach – np. w sprawach dotyczących osób, które znajdowały 
się pod opieką MOPR, a pomimo to zwracały się o pomoc do radnych;  

Opis stanu 
faktycznego 
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o wysokości środków na realizację niektórych zadań; w sprawach dot. potrzeb 
związanych z budową nowych dziennych domów pomocy); 

− rozwiązań organizacyjnych Ośrodka, poprzez dostosowanie godzin pracy 
MOPR do godzin pracy Urzędu Miejskiego (co nie zostało uwzględnione,  
m.in. ze względu na sprzeciw działającej w MOPR organizacji związkowej). 

(dowód: akta kontroli str. 171 - 172) 

NIK zwraca uwagę, ze część z ww. zgłaszanych problemów znalazło potwierdzenie 
w opiniach klientów MOPR uzyskanych w toku przeprowadzonych badań 
sondażowych, opisanych w pkt. 3 niniejszego wystąpienia, w tym: 

− usytuowanie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy 
głównym wejściu do budynku głównego (przy ul. Strzelców Bytomskich 16), 
ograniczonego architektonicznie stromymi schodami, podczas gdy podjazd oraz 
wejście wyposażone w windę zapewniono po drugiej stronie budynku; 

− brak dostatecznej liczby miejsc siedzących w poczekalniach budynku „B” – mała 
liczba miejsc siedzących w dużym stopniu uwarunkowana była charakterem 
zabudowy tego budynku – biura MOPR zorganizowano na 4 piętrach 
połączonych ze sobą wąskimi korytarzami, w dużej części pełniącymi funkcje 
klatki schodowej; 

− brak ogólnodostępnej kserokopiarki – w żadnym ze skontrolowanych budynków 
jednostek MOPR nie zapewniono klientom swobodnego dostępu do 
kserokopiarki; 

− ograniczona czytelność tablic informacyjnych w budynku B – zawieszone za 
wysoko, co mogło powodować, że np. umieszczone tam wzory formularzy były 
nieczytelne lub słabo widoczne. 

(dowód: akta kontroli str. 479 - 489) 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, że przyznawanie przez ośrodek poszczególnych 
świadczeń odbywa się zawsze na wniosek strony, składany wraz z kompletem 
dokumentów potwierdzających określony stan faktyczny, wymagany w konkretnym 
przypadku. W przypadku braku kopii przy wnioskach składanych w szczególności 
przez osoby niepełnosprawne (zwłaszcza z dysfunkcjami ruchowymi), matki 
z dziećmi lub osoby starsze, pracownik kopiuje brakujące dokumenty na miejscu. 
Jednakże z uwagi na dużą liczbę obsługiwanych osób (kilka tysięcy wniosków 
rocznie w każdym z działów), nie ma możliwości wprowadzenia powyższego trybu, 
jako reguły w odniesieniu do każdego klienta, gdyż wiązałoby się to z wydłużeniem 
czasu obsługi, a także w sposób istotny podniosłoby koszt funkcjonowania jednostki. 

NIK zauważa, że koszt skopiowania licznych dokumentów może stanowić problem 
dla osób ubogich, przychodzących po pomoc finansową do MOPR. 

Odnośnie lokalizacji miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych Dyrektor 
poinformował, że obecnie planuje się wymianę nawierzchni wzdłuż budynku od 
strony wejścia wyposażonego w windę i wówczas nastąpi zmiana organizacji stref 
parkowania na terenie Ośrodka w taki sposób, aby zarówno miejsca dla 
pracowników Ośrodka z dysfunkcją ruchu jak i miejsca dla niepełnosprawnych 
klientów Ośrodka znajdowały się w najbliższym sąsiedztwie tego wejścia.  

Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że czas pracy obowiązujący w ośrodku zorganizowany 
został według stałego rozkładu godzinowego, o czym informują wywieszki na 
drzwiach. W tym czasie przysługująca pracownikom przerwa od pracy jest przez 
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nich wykorzystywana. W przypadku obsługi klientów przez kilku pracowników, 
zachowana jest rotacyjność stosowania przerw w pracy.  

Zdaniem Dyrektora, przyjęty system organizacyjny nie powoduje wydłużenia terminu 
załatwiania spraw, a jednocześnie umożliwia respektowanie praw pracowniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 456 - 462) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że zadania realizowane w zbadanym zakresie 
przez MOPR odpowiadały celom przypisanym do obszarów priorytetowych  
ustalonych w Strategii. Ocena stopnia realizacji tych celów nie była jednak 
przedmiotem systematycznego i udokumentowanego monitoringu. Zbadana pomoc 
finansowa udzielona wybranym 20 osobom/rodzinom w ograniczonym stopniu 
mogła przyczynić się do trwałego rozwiązania problemów tych osób, gdyż stanowiła 
jedynie zabezpieczenie części ich podstawowych potrzeb bytowych. NIK pozytywnie 
ocenia wysiłki MOPR prowadzące do pozyskania dodatkowych środków 
finansowych, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego, rezerwy Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej oraz będących w dyspozycji Ministra Spraw 
Wewnętrznych, na wspieranie działań na rzecz pomocy społecznej w Bytomiu.  

 

2. Realizacja i finansowanie działań/projektów/zadań. 

2.1. W latach 2010-2014 MOPR podejmował działania w ramach takich  
obszarów jak: pomoc społeczna, polityka rynku pracy, zabezpieczenie potrzeb 
mieszkaniowych, promocja integracji społecznej, wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie. 

Na realizację zadań własnych wydatkowano w tym czasie łącznie 304 286 tys. zł49, 
a na realizację zadań zleconych 204 637 tys. zł50. 

W ww. okresie, w zależności od rodzaju udzielanych świadczeń, stwierdzono: 

a) Wzrost liczby rodzin objętych wsparciem w formie zasiłków stałych, zasiłków 
okresowych i świadczeniem opiekuńczym, przy jednoczesnym wzroście 
wydatków na ten cel, w tym np.: 

− liczba rodzin objętych zasiłkiem stałym – wzrost o 35 (2,9%), z 1 153 
w 2010 r. do 1 188 w roku 2014, kwota wypłaconych świadczeń - wzrost 
o 872 tys. zł (17,9%), z 3 989 tys. zł w 2010 r. do 4 861 tys. zł w roku 2014.  
Wartość uśrednionego świadczenia przypadająca na rodzinę w roku 
wzrosła z 3,4 tys. zł do 4,1 tys. zł (20,6 %); 

− liczba rodzin objętych zasiłkiem okresowym – wzrost o 386 (2,9%), z 4 037 
w 2010 r. do 4 423 w roku 2014, kwota wypłaconych świadczeń - wzrost 
o 5 241 tys. zł (45,2%), z 6 349 tys. zł w 2010 r. do 11 590 tys. zł w roku 
2014. Wartość świadczenia przypadająca na rodzinę w roku wzrosła  
z 1,6 tys. zł do 2,6 tys. zł (62,5%); 

− liczba rodzin objętych świadczeniem opiekuńczym51 - wzrost o 111 (2,1%), 
z 5 077 w 2010 r. do 5 188 w roku 2014, wydatki z tym związane - wzrost 

                                                      
49 Z czego 50 172 tys. zł w 2010 r., 53 830 tys. w 2011 r., 57 332 tys. zł w 2012 r., 64 534 tys. zł w 2013 r. oraz 78 518 tys. zł  
w roku 2014. 
50 Z czego 42 392 tys. zł w 2010 r., 42 517 tys. zł w 2011 r., 43 413 tys. zł w 2012 r., 43 922 tys. zł w 2013 r. oraz 32 393 tys. zł 
w roku 2014. 

 

Ocena cząstkowa 
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o 2 479 tys. zł (18,9%), z 10 620 tys. zł w 2010 r. do 13 099 tys. zł w roku 
2014; Wartość świadczenia przypadająca na rodzinę w roku wzrosła 
z 2,1 tys. zł do 2,5 tys. zł (19%). 

(dowód: akta kontroli str. 34 – 35, 566 - 567) 

b) Spadek liczby rodzin objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych  
(w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz zasiłkiem rodzinnym,  
przy równoczesnym spadku wydatków na ten cel, w tym np.: 

− liczba rodzin korzystających z usług opiekuńczych - spadek o 134 (28,8%), 
z 466 w 2010 r. do 332 w roku 2014, wartość poniesionych wydatków – 
spadek o 132 tys. zł (14,6%), z 906 tys. zł w 2010 r. do 774 tys. zł w roku 
2014. Wartość świadczenia przypadająca na rodzinę w roku wzrosła 
z 1,9 tys. zł do 2,3 tys. zł (21,0%); 

− liczba rodzin korzystających ze wsparcia w ramach usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi - spadek o 4 ( 15,4%), z 26 w 2010 r.  
do 22 w roku 2014, wartość poniesionych na ten cel wydatków – spadek  
o 66 tys. zł (30,3%), z 218 tys. zł w 2010 r. do 152 tys. zł w roku 2014. 
Wartość świadczenia przypadająca na rodzinę w roku spadła 8,3 tys. zł  
do 6,9 tys. zł (16,8%); 

− liczba rodzin objętych zasiłkiem rodzinnym - spadek o 1 454 (23,4%), 
z 6 208 w 2010 r. do 4 754 w roku 2014, wartość wypłaconych zasiłków – 
spadek o 891 tys. zł ( 9%), z 9 912 tys. zł w 2010 r. do 9 021 tys. zł w roku 
2014. Wartość świadczenia przypadająca na rodzinę w roku wzrosła  
z 1,6 tys. zł do 1,9 tys. zł (18,7%). 

(dowód: akta kontroli str. 34 – 35, 38, 44) 

c) Spadek liczby rodzin objętych określonym wsparciem przewidzianym w ustawie 
o pomocy społecznej oraz dożywianiem, przy jednoczesnym wzroście 
wydatków na ten cel, w tym np.: 

− liczba rodzin korzystających ze świadczeń przewidzianych w ustawie 
o pomocy społecznej (np. zasiłków: stałych, okresowych i celowych) – 
spadek o 1 054 (14%), z 7 546 w 2010 r. do 6 492 w roku 2014, kwota 
łącznie wydanych na ten cel środków – wzrost o 9 790 tys. zł (31,5%), 
z 21 288 tys. zł w 2010 r. do 31 078 tys. zł w roku 2014. Wartość 
świadczenia przypadająca na rodzinę w roku wzrosła z 2,8 tys. zł do  
4,8 tys. zł (7,4 %); 

− liczba rodzin z dziećmi objętymi dożywianiem – spadek o 47 (2,9%), z 1 618 
w roku 2010 do 1 571 w roku 2014, wysokość wykorzystanych na ten  
cel środków – wzrost o 62 tys. zł (5,5%), z 1 061 tys. zł w 2010 r. do  
1 123 tys. zł w roku 2014; Wartość świadczenia przypadająca na rodzinę 
w roku wzrosła z 0,65 tys. zł do 0,71 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 32, 34 – 35, 41) 

Jako przyczyny opisanych w pkt a-c tendencji Dyrektor MOPR wskazał m.in.: 

- wzrost liczby osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz osób, które ze względu na 
osiągnięcie wieku emerytalnego nie nabyły uprawnień do świadczeń z ZUS, a także 
podwyższenie kryteriów dochodowych (zasiłki stałe i okresowe); zmiany w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych, w szczególności w zakresie dot. podwyższenia  
kwoty wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego oraz skutki wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., tj. przywrócenie odebranego opiekunom 

                                                                                                                                       
51 tj. zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. 
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dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjnego (świadczenia 
opiekuńcze) – dot. przypadków wzrostu liczby rodzin objętych określonym 
wsparciem, przy jednoczesnym wzroście wydatków na ten cel. 

- spadek liczby osób objętych określonym świadczeniem z powodu  umieszczania 
ich w domach pomocy społecznej i innych placówkach opieki całodobowej, 
wynajmowanie prywatnej opieki (zwłaszcza przez osoby z pełną odpłatnością za 
usługi), przejście pod całkowitą opiekę rodziny oraz rezygnacje, co automatycznie 
spowodowało spadek wydatków na te cele (usługi opiekuńcze); coroczne 
podwyższanie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy nieznacznej 
waloryzacji kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych, 
zastosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
dzięki którym drugi z rodziców korzysta ze wsparcia poza granicami Polski (zasiłki 
rodzinne) – dot. przypadków spadku liczby rodzin objętych określonym rodzajem 
wsparcia, przy równoczesnym spadku wydatków na ten cel. 

- wprowadzenie w 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
migracja (spadek liczby mieszkańców Bytomia); wzrost kryterium dochodowego 
(dot. w szczególności świadczeń obligatoryjnych, wprost uzależnionych od wielkości 
kryterium); rosnąca liczba osób oraz zwiększone kwoty wydatków na odpłatność za 
pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej na terenie Bytomia i poza 
nim; coraz niższe dochody osób umieszczanych w ww. domach; wzrost liczby dzieci 
kierowanych do rodzinnej pieczy zastępczej przy jednoczesnym wzroście wydatków 
na ten cel; wzrost liczby rodzinnych domów dziecka – dot. przypadków spadku 
liczby rodzin objętych określonym rodzajem wsparcia, przy jednoczesnym wzroście 
wydatków na ten cel. 

(dowód: akta kontroli str. 146 - 153) 

W przypadku dodatków mieszkaniowych, liczba składanych corocznie wniosków 
stopniowo się zmniejszała - z 7 534 w 2010 r. do 6 839 w roku 2014 (spadek  
o 695, tj. o 9,9%), a pomimo to kwota wypłaconych na ten cel środków wzrosła -  
z 7 287 tys. zł w 2010 r. do 7 565 tys. zł w roku 2014 (wzrost o 278 tys. zł,  
tj. o 3,7%). Średnia wysokość wypłacanego dodatku również systematycznie, 
nieznacznie wzrastała – ze 176 zł w 2010 r. do 203 zł w roku 2014 (łącznie  
o 13,3%). 

(dowód: akta kontroli str. 39) 

Zdaniem Dyrektora MOPR główną przyczyną spadku liczby wpływających do 
Ośrodka wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w latach 2010 – 2014 
była przesłanka o charakterze demograficznym, tj. systematycznie malejąca liczba 
ludności Bytomia. Z kolei przyczyną wzrostu wysokości średniej wartości 
świadczenia jest notowany corocznie wzrost wysokości opłat eksploatacyjnych przy 
jednoczesnym obniżaniu się (bądź stagnacji) dochodów gospodarstw domowych. 
Obydwa czynniki służą do określania wysokości świadczenia, w związku z czym 
wartość wypłacanego dodatku mieszkaniowego systematycznie musi rosnąć. 

(dowód: akta kontroli str. 556 - 562) 

W sprawie informacji dotyczącej liczby bezrobotnych objętych zarówno wsparciem 
MOPR jak i korzystających z pomocy PUP Dyrektor podał, że nie ma możliwości 
podania takich danych, gdyż nie są one gromadzone. Zaznaczył równocześnie,  
że można wskazać liczbę rodzin/osób objętych pomocą z powodu bezrobocia,  
co oznacza, że przynajmniej jeden z członków rodziny jest zarejestrowany w PUP  
jako osoba bezrobotna. 
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Odnośnie podwyższania minimalnych kwot zasiłku okresowego Dyrektor Ośrodka 
poinformował, że w latach 2010-2014 realizowane przez MOPR zasiłki okresowe 
wypłacano w wysokości gwarantowanej z dotacji celowej z budżetu państwa.  
Rada Miejska w Bytomiu nie podejmowała w tym czasie żadnych uchwał 
podwyższających te kwoty. 

(dowód: akta kontroli str. 146 - 153) 

Przyczynami wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej świadczeń 
były różnego rodzaju problemy społeczne ludności, w tym w szczególności rosnąca 
liczba osób dotkniętych ubóstwem (5 222 w 2010 r. i 5 260 w roku 2014 – wzrost 
o 0,7%), wzrost liczby rodzin dotkniętych problemem bezrobocia (z 4 400 w 2010 r. 
i 4 594 w roku 2014 – wzrost o 4,2% w 2014 r. w stosunku do 2010 r.) oraz 
problemem bezdomności (232 w 2010 r. i 311 w roku 2014 – wzrost o 25,4%). 
Znaczną liczbę stanowiły również rodziny z problemem niepełnosprawności52, 
długotrwale lub ciężko chore53 oraz bezradne w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego54 - w tych przypadkach 
notowano jednak nieznaczne spadki. 

(dowód: akta kontroli str. 33) 

2.2 W ramach działań , mających na celu przeciwdziałanie licznym problemom, 
których przyczyna wynika w dużej mierze z przemian społeczno-gospodarczych 
Bytomia, w okresie objętym kontrolą w MOPR realizowano następujące projekty: 

− „Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu”, projekt 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 
którego celem była aktywizacja osób korzystających z pomocy społecznej.  

Skutkiem podjętych w ramach tego programu działań było w szczególności: 
zorganizowanie i przeprowadzenie 1 116 kursów i szkoleń przygotowujących do 
zawodu; aktywizacja 211 osób niepełnosprawnych wycofujących się z rynku pracy; 
wsparcie 269 rodzin pomocą asystentów rodziny; organizacja Programów 
Aktywności Lokalnej (na terenie dzielnic Karb, Bobrek, Śródmieście i Rozbark). 

− „Klub Integracji Społecznej w Bytomiu, szansą na dobry start”, projekt 
współfinansowany ze środków EFS, adresowany do osób długotrwale 
bezrobotnych i bezdomnych. 

Skutkiem podjętych działań było m.in. objęcie 40 uczestników dwuletnim programem 
mającym na celu zmianę ich sytuacji życiowej oraz naukę funkcjonowania 
w społeczeństwie. Zwiększono również dostępność do świadczonych usług 
specjalistycznych m.in. w zakresie psychologii, doradztwa zawodowego oraz pracy 
z rodziną. 

− Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa 
socjalnego. 

Skutkiem podjętych w tym zakresie działań, 45 osób nabyło kwalifikacje 
o charakterze budowlanym; wyremontowano 24 lokale socjalne, które przekazano 
osobom bezdomnym, wychowankom pieczy zastępczej lub innym potrzebującym; 
uregulowano sytuację mieszkaniową 24 rodzin. 

− Wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny, resortowy program wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

                                                      
52 których w 2010 r. było 2 330 osób, a w 2014 - 2 133 
53 których w 2010 r. było 2 755 osób, a w 2014 - 2 612 
54 Których w 2010 r. było 1 725 osób, a w 2014 - 1 681 
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W ramach tego programu utworzony został 11 osobowy zespół asysty rodzinnej, 
który objął swoim działaniem 606 rodzin (z czego w 196 przypadkach udało się 
uzyskać pozytywne efekty, tj. osiągnięcie założonych celów i co z tym związane - 
zakończenie współpracy). 

Każde z ww. działań mieściło się w ramach obszarów opisanych zarówno 
w Strategii (np. „Nowa jakość kapitału ludzkiego”, „Eliminowanie zagrożenia 
patologiami społecznymi”, „Wyrównywanie szans dla różnych grup społecznych, 
zawodowych i etnicznych”) jak i Programie Operacyjnym (np. „Aktywizacja osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”, „Rozwój środowiskowej pracy 
socjalnej, wsparcie dla tworzenia grup samopomocowych i rozwijania inicjatyw”). 

Cele i założenia, które były ustalone zarówno w Strategii jak i w Programie 
Operacyjnym, były realizowane. Z uwagi jednak na przyjęty w tych dokumentach 
bardzo ogólny sposób ich sformułowania, a w szczególności brak wyznaczonych 
wartości wskaźników początkowych i docelowych, nie było możliwości precyzyjnego 
określenia stopnia realizacji każdego z wyznaczonych celów czy założeń. 

(dowód: akta kontroli str. 110 – 132) 

2.3. Działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 110 ust. 10 ustawy 
o pomocy społecznej, Rada Miejska w Bytomiu ustanowiła Programy Aktywności 
Lokalnej (PAL) dla dzielnic: Bobrek – na lata 2010–2015 (do 30 czerwca);  
Rozbark - na lata 2010-2013 oraz Bytom-Śródmieście i Karb – na lata 2014-2015 
(do 30 czerwca)55. 

(dowód: akta kontroli str. 568 - 576) 

Celem głównym ww. instrumentów było zwiększenie integracji społeczno-
zawodowej osób korzystających z pomocy MOPR w Bytomiu zagrożonych 
wykluczeniem lub wykluczonych społecznie. Podjęte działania przyczyniły się do 
zmniejszenia barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych oraz umożliwiły 
zdobycie lub uzupełnienie umiejętności, oraz podniesienie kwalifikacji ułatwiających 
powrót, bądź zaistnienie na rynku pracy. Jako narzędzia do realizacji wyznaczonych 
celów wykorzystano różnego rodzaju instrumenty aktywnej integracji na rzecz 
klientów pomocy społecznej i ich otoczenia o charakterze zawodowym, 
edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym (w tym w szczególności poradnictwo 
specjalistyczne i informacja obywatelska, debaty społeczne, festyny 
okolicznościowe oraz prace mieszkańców na rzecz uporządkowania wybranych 
terenów zielonych). Realizacja przyjętych programów przyczyniła się do 
ograniczenia postępujących procesów degradacji społecznej każdej z objętych  
nimi dzielnic. 

Podjęte w ramach tych programów działania były zbieżne z założeniami zawartymi 
zarówno w Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2006-2020 - w zakresie dot. 
stworzenia szansy uczestnictwa na rynku pracy, jak i w Miejskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2006-2020 - w zakresie 
dot. przeciwdziałania wykluczeniu grup społecznych zagrożonych marginalizacją. 

Oceny uzyskanych rezultatów prezentowane były zarówno w sprawozdaniach 
rocznych z działalności MOPR przedstawianych corocznie Radzie Miejskiej  
w Bytomiu jak i w szczegółowych sprawozdaniach merytoryczno-finansowych 
składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach 
rozliczeń realizowanego programu systemowego SPA w Bytomiu. 

(dowód: akta kontroli str. 577 - 634) 

                                                      
55 Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr: LVIII/839/10 z dnia 24 lutego 2010 r.; VIII/86/11 z dnia 23 lutego 2011 r.; XXI/292/11 
z dnia 28 grudnia 2011 r. oraz XXIV/341/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej  
dla poszczególnych dzielnic w ramach realizacji Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu. 
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2.4. MOPR zrealizował w okresie objętym kontrolą łącznie 20 projektów/programów 
o łącznej wartości 17 761 tys. zł56. Prawidłowość ich realizacji przeanalizowano  
na podstawie części wydatków poniesionych w ramach 4 wybranych 
projektów/programów: [1] Systemowego Projektu Aktywizacji – SPA w Bytomiu”, 
[2] programu MPiPS „Wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny”, [3] „Rodzina 
zastępcza na piątkę”, projektu zrealizowanego w ramach konkursu ogłoszonego 
przez MPiPS, [4] „Wsparcie dla bytomskich rodzin”, projektu zrealizowanego 
w ramach konkursu ogłoszonego przez MPiPS. 

2.4.1. „Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu”, systemowy projekt 
pomocy społecznej współfinansowany w ramach POKL 7.1.1. z EFS - projekt 
o największej wartości, na który w ww. okresie wydatkowano 14 281,7 tys. zł57. 

Projekt realizowany w latach 2010-201558, którego podstawowym założeniem  
było zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy 
MOPR, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia (cel 
główny). Przewidziano w nim również działania na rzecz zmniejszenia barier 
psychologicznych, społecznych i/lub zdrowotnych, przyczyniających się do izolacji 
społeczno-zawodowej klientów MOPR; umożliwienie im zdobycia albo uzupełnienia 
umiejętności i/lub kwalifikacji, które ułatwią powrót bądź zaistnienie na rynku pracy; 
a także rozwinięcie i upowszechnienie pracy socjalnej przyczyniającej się do 
aktywnej integracji (cele szczegółowe).  

Realizowany projekt był spójny m.in. z działaniami określonymi w Strategii Rozwoju 
Bytomia na lata 2009 – 2020 i Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Bytomia na lata 2006 – 2020. 

(dowód: akta kontroli str.261 - 302) 

W związku z realizacją ww. projektu, MOPR złożył w latach 2012-2013 osiem 
wniosków o płatność, w których zawarto zarówno opisy merytorycznych jak 
i finansowych postępów podjętych w poszczególnych okresach działań. Wszystkie 
te wnioski złożono do instytucji pośredniczącej w terminie zgodnym z określonym 
w umowie o dofinansowanie. 

Postęp w realizacji każdego z ww. celów mierzony był za pomocą takich 
wskaźników jak: 

− liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział 
w projektach dot. aktywnej integracji; liczba klientów instytucji pomocy 
społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów; 
liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych programem aktywizacji 
lokalnej (PAL) - dla celu głównego; 

− liczba osób niepełnosprawnych objętych kontraktami; liczba osób  
uczestniczących w projekcie ze względu na bezradność opiekuńczo-
wychowawczą i w prowadzeniu gospodarstwa domowego; liczba osób wobec 
których założono realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej w postaci 
uzupełnienia wykształcenia; liczba osób, które zwiększyły poziom umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych; liczba osób, które zmniejszyły bariery 
psychologiczno-społeczne, w tym nabyły umiejętności interpersonalne i/lub 
podniosły samoocenę; liczba osób, które zdobyły lub pogłębiły wiedzę na temat 
konstruowania dokumentów aplikacyjnych poprzez uczestnictwo w klubie 
integracji społecznej (KIS); liczba zawartych kontraktów socjalnych i/lub  
jego odmian; liczba pracowników socjalnych zajmujących się etatowo 

                                                      
56 Wartość faktycznie wykonanych wydatków 
57 Kontroli poddano wydatki poniesione przez MOPR w latach 2012-2013, w kwocie 6 400,1 tys. zł  
58 W cyklach dwuletnich – 2010-2011, 2012-2013 oraz 2014-2015. 
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upowszechnianiem aktywnej integracji w latach 2012-2013 – dla celów 
szczegółowych. 

Zgodnie z obowiązującą metodologią, wartości każdego z ww. wskaźników 
podawano łącznie (ogólnie) oraz odrębnie dla kobiet i mężczyzn. 

Pomimo faktu, że wartości docelowe ogólne (łączne) wszystkich przyjętych 
wskaźników zostały w pełni osiągnięte (zarówno dla celu głównego jak i celów 
szczegółowych), niektóre wartości szczegółowe dotyczące mężczyzn nie spełniły 
wymagań określonych we wniosku, w tym np.: liczba mężczyzn, objętych 
kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów – osiągnięto 64,3% 
zakładanej wartości59; liczba mężczyzn, którzy zmniejszyli bariery 
psychologicznospołeczne, w tym nabyły umiejętności interpersonalne i/lub podniosły 
samoocenę – 67,4%60; liczba mężczyzn, którzy zdobyli lub pogłębili wiedzę na temat 
konstruowania dokumentów aplikacyjnych poprzez uczestnictwo w klubie integracji 
społecznej (KIS) – 79%61.  

(dowód: akta kontroli str. 303 - 359) 

W sprawie przyczyn nieosiągnięcia części wskaźników dotyczących mężczyzn 
Dyrektor wyjaśnił, że realizowany projekt posiadał charakter równościowy,  
co wymusiło skierowanie większego wsparcia do kobiet, jako tej grupy, która  
- jak wykazała analiza - były w gorszej sytuacji od mężczyzn (będących w wieku 
aktywności zawodowej i pozostających bez pracy). Zatem zgodnie z zasadą 
równości szans, należało wzmacniać właśnie tą grupę docelową. W związku 
z powyższym, faktyczne wsparcie większej liczby kobiet wpłynęło na zmniejszenie 
liczby mężczyzn uczestniczących w projekcie, co z punktu widzenia założeń 
opisanych we wniosku było zjawiskiem zamierzonym. 

(dowód: akta kontroli str. 456 - 462) 

2.4.2. „Wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny”, resortowy program MPiPS 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na który w ww. okresie 
wydatkowano 1 059 tys. zł62; 

Projekt realizowany w latach 2012-2014, którego podstawowym założeniem było 
stymulowanie działań samorządów terytorialnych (poprzez rozwój sieci asystentów 
rodziny zatrudnionych w gminach) służących wsparciu rodzin przeżywających 
trudności opiekuńczo – wychowawcze. Celem tych działań miało być umożliwienie 
zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub 
powrót do rodzin tych dzieci, które zostały tam umieszczone wcześniej. Ponadto, 
zakładano wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój 
sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w powiatach. 

Zgodnie z ogłoszonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej warunkami, 
Prezydent Miasta Bytomia składał do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Zapotrzebowania dotyczące programu asystent rodziny i koordynator  
rodzinnej pieczy zastępczej. Na rok 2014 (pismo z 4 marca 2014 r.)  
wykazane zapotrzebowanie dotyczyło dofinansowania kosztów wynagrodzeń  
dla 11 asystentów rodziny – w kwocie 38,8 tys. zł, oraz 2 koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej – 30 tys. zł. 

Na podstawie 2 umów zawartych 19 sierpnia 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Wojewodę Śląskiego oraz Miastem Bytom uzyskano 

                                                      
59 Zgodnie z wnioskiem, kontraktami socjalnymi planowano objąć 280 mężczyzn, a faktycznie objęto o 100 mniej, tj. 180.  
60 W tym przypadku, wartość określona we wniosku to 95, a faktycznie osiągnięta – 64. 
61 Wartość określona we wniosku to 124, a faktycznie osiągnięta – 79. 
62 Kontroli poddano wydatki poniesione przez MOPR w roku 2014, w kwocie 439,1 tys. zł . 
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dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla: asystentów 
rodziny w wysokości 278,3 tys. zł oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
w wysokości 30,0 tys. zł. 

Rozliczenie obydwu ww. dotacji, Prezydent Bytomia przedłożył w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach w terminie zgodnym z określonym w §3 pkt 6  
wyżej opisanych umów (pismo z 23 stycznia 2015 r.). Zgodnie z zawartymi tam 
informacjami, w obydwu przypadkach wykorzystane zostały pełne kwoty 
przyznanych dotacji, w całości przeznaczono je na dofinansowanie kosztów 
wynagrodzeń dla 11 asystentów rodziny oraz 2 koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, a liczba rodzin będących pod ich opieką była zgodna z zakładaną. 

(dowód: akta kontroli str. 360 - 371) 

2.4.3. „Rodzina zastępcza na piątkę”, projekt zrealizowany w ramach konkursu 
ogłoszonego przez MPiPS, na który w ww. okresie wydatkowano 226,6 tys. zł 
(całość w roku 2011). 

Projekt zrealizowany w 2011 r., którego celem głównym było podwyższenie 
standardu realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych przez rodziny zastępcze 
i całodobową placówkę opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego. Ponadto, 
zakładano osiągnięcie 4 celów szczegółowych, tj. zwiększenie kompetencji 
wychowawczych opiekunów zastępczych (w tym m.in.: trafne identyfikowanie 
problemów dzieci i skuteczne zaspokajanie ich potrzeb, umiejętność radzenia sobie 
z trudnościami wychowawczymi dzieci); rozwijanie zainteresowań oraz kompensacja 
zaległości edukacyjnych wśród dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (w tym 
m.in.: pomoc w nadrabianiu zaległości w nauce); zaangażowanie rodziców 
naturalnych w wychowanie dzieci (w tym m.in..: odbudowa i wzmacnianie więzi 
rodzinnych); doposażanie mieszkań zawodowych opiekunów zastępczych (w tym 
m.in.: zakup niezbędnego wyposażenia do mieszkań zawodowych opiekunów oraz 
nowej, rodzinnej placówki opiekuńczo – wychowawczej). 

W zakresie realizacji tego projektu przewidziano w szczególności: wybór grupy  
25 rodzin, pozyskanie specjalistów do prowadzenia szkoleń, przeprowadzenie  
24 godzin warsztatów szkoleniowych dla opiekunów zastępczych z zakresu więzi, 
komunikacji, autoagresji i prób samobójczych oraz dyscypliny i kary; organizacja 
zajęć dodatkowych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, pomoc 
w sprawowaniu opieki nad dziećmi przez ich rodziców naturalnych (grupa wsparcia) 
oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych 
oraz nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej (typu rodzinnego) funkcjonującej 
na terenie Bytomia. 

Koszt realizacji projektu – zgodnie z umową zawartą 9 sierpnia 2011 r. pomiędzy 
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Bytom - określono w kwocie 
226,6 tys. zł, z czego 33 tys. zł pochodziło z dotacji (co stanowi 14,6%),  
a 193,6 tys.  zł (tj. 85,4%) – ze środków własnych Miasta. 

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji projektu zostało przekazane do 
Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pismem 
z 26 stycznia 2012 r., tj. w terminie zgodnym z określonym w §9 ww. umowy. 
Zgodnie z zawartymi tam informacjami, zarówno cel główny jak i wszystkie cele 
szczegółowe zostały osiągnięte. W projekcie – zgodnie z przyjętymi założeniami – 
wzięło udział 25 niespokrewnionych rodzin zastępczych, 30 dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej oraz 5 rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy. 
Przeprowadzono 12 spotkań warsztatowych w 4 tematach szkoleniowych, 8 spotkań 
grupy wsparcia, 24 godziny zajęć dodatkowych dla dzieci z rodzin zastępczych. 
Doposażono również 8 zawodowych rodzin zastępczych w sprzęt gospodarstwa 
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domowego oraz meble (o średniej wartości 1,5 tys. zł), a nowopowstałą placówkę 
opiekuńczo – wychowawczą zaopatrzono w sprzęt komputerowy. 

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 226,6 tys. zł. Pozostałą 
niewykorzystaną część dotacji w kwocie 30,28 zł zwrócono na konto Ministerstwa 
w terminie zgodnym ze wskazanym w umowie. 

(dowód:  akta kontroli str. 372 - 415) 

2.4.4. „Wsparcie dla bytomskich rodzin”, projekt zrealizowany w ramach konkursu 
ogłoszonego przez MPiPS pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

Projekt zrealizowany w 2014 r., którego celem była poprawa sytuacji rodzin 
zagrożonych przemocą, poprzez podniesienie ich wiedzy i świadomości, dotyczącej 
problemu przemocy w rodzinie, właściwych metod wychowawczych oraz tego, jak 
można przeciwdziałać i zapobiegać trudnościom wychowawczym. 

W zakresie realizacji tego projektu przewidziano w szczególności: przeprowadzenie 
cyklu 6 rodzajów warsztatów tematycznych („Uważne słuchanie i rozumienie jako 
czynnik konstruktywnego komunikowania się w rodzinie”, „Dyscyplina z sercem”, 
„Właściwy system kar i nagród drogą do szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa”, 
„Niewłaściwe postawy opiekuńczo-wychowawcze jako podstawowe czynniki 
inicjowania konfliktów i sytuacji przemocy w rodzinie”, „Sytuacje konfliktowe 
w rodzinie – konstruktywne rozwiązania”, „Samokontrola negatywnych emocji oraz 
możliwości pomocy ze strony bytomskiego systemu wsparcia”); zorganizowanie 
wyjazdów edukacyjno-integracyjnych dla rodziców wraz z dziećmi oraz opracowanie 
i przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu podniesienie wiedzy 
i świadomości wśród bytomskich rodziców na temat prawidłowych, pozbawionych 
przemocy metod wychowawczych. 

Koszt realizacji projektu – zgodnie z porozumieniem zawartym 28 sierpnia 2014 r. 
pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Bytom - określono 
w kwocie 63 tys. zł, z czego 50 tys. zł pochodziło z dotacji (co stanowi 79,4%), 
a 13 tys. zł (tj. 20,6%) – ze środków własnych. 

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji projektu zostało przekazane  
do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej pismem z 23 stycznia 2015 r., tj. w terminie zgodnym z określonym  
w §9 pkt 1 ww. umowy. Zgodnie z zawartymi tam informacjami, wszystkie zakładane 
cele zostały w pełni osiągnięte. W zorganizowanych warsztatach wzięło udział  
64 zakwalifikowanych przez asystentów rodziny rodziców, zorganizowano 2 wyjazdy 
edukacyjno-integracyjne dla uczestników ww. warsztatów wraz z rodzinami – udział 
w nich wzięło 135 rodziców wraz z dziećmi. W ramach przeprowadzonej  
kampanii informacyjnej przygotowano oraz rozdystrybuowano plakaty (format B1 –  
1 000 szt.), ulotki (poskładany format A4 - 10 000 szt.) oraz poradniki (format  
A4 poskładany do formatu A5 - 2 000 szt.) oraz opublikowano ogłoszenia 
informacyjne w prasie lokalnej „Życie bytomskie” i „Dziennik Zachodni”. 

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 55,8 tys. zł. Pozostałą 
niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6,7 tys. zł zwrócono na konto Ministerstwa 
w terminie zgodnym ze wskazanym w umowie. 

Przyczyną niewykorzystania pełnej kwoty dotacji były oszczędności wynikające 
z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów niektórych działań, w tym organizacja 
dwóch spotkań integracyjnych w formie wyjazdów rodzinnych dla 134 osób – 
zaoszczędzono 6,5 tys. zł (z zaplanowanych w kosztorysie 20 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 259 – 260, 416 - 455) 
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Powyższe projekty/działania realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. NIK 
zauważa, że znaczna część przyjętych (wymaganych) dla projektów wskaźników, 
opisujących stopień realizacji celów, odnosiła się jednak do liczby uczestników danej 
formy wsparcia, liczby przeprowadzonych działań, liczby zawartych porozumień,  
natomiast, w niewielkim stopniu uwzględniano osiągnięcie rezultatów w postaci  
np. zmiany sytuacji życiowej osoby uczestniczącej w projekcie objętej wsparciem 
oraz na efektywności udzielonego wsparcia, tj. na ile udzielone wsparcie pomogło 
uczestnikowi w rozwiązaniu jego problemów.  

2.5. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy 
społecznej, roczne sprawozdania z działalności MOPR za lata 2010 – 2014 Dyrektor 
przedkładał Radzie Miejskiej w Bytomiu. W każdym z tych raportów szczegółowo 
przedstawiono zakres zrealizowanych zadań oraz podjętych czynności w danym 
roku. W sprawozdaniu za 2014 r. prezentowano realizację m.in.: 

• zadań MOPR w zakresie: pomocy środowiskowej, realizacji świadczeń 
z pomocy społecznej, działania Klubu Integracji Społecznej, zadania dotyczące 
pomocy instytucjonalnej i działania na rzecz osób starszych, wyniki 
funkcjonowania Noclegowni i Kuchni, realizacji projektów i programów  
i Strategii, 

• zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy, 

• działań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

•  zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, 

• wypłat dodatków mieszkaniowych i zadań w zakresie pomocy materialnej dla 
uczniów oraz Karty Dużej Rodziny, 

• inne działania realizowane przez MOPR. 

 
W sprawozdaniu nie prezentowano danych wskazujących na stopień osiągnięcia  
statutowego celu działania MOPR. Nie przedstawiono tam wymiernych osiągniętych 
rezultatów takich np. jak liczba osób/rodzin, która w wyniku działań i wsparcia 
MOPR usamodzielniła się w danym roku.  

Z wyjątkiem sprawozdania za rok 2011, we wszystkich pozostałych zamieszczono 
opisy potrzeb w zakresie pomocy społecznej na każdy kolejny rok, zarówno 
w zakresie merytorycznym jak i finansowym. 

(dowód:  akta kontroli str. 194 – 258, 635 - 637) 

Sprawozdania z działalności MOPR za lata 2010 i 2011 zostały przyjęte przez  
Radę Miejską w Bytomiu uchwałami, podjętymi odpowiednio w dniach 25 maja  
2011 r. i 30 maja 2012 r.63. Pozostałe sprawozdania (za lata 2012-2014)  
Dyrektor Ośrodka przedkładał na sesjach Rady Miejskiej kolejno w dniach  
22 kwietnia 2013 r., 28 kwietnia 2014 r. oraz 23 marca 2015 r. W tym okresie Rada 
Miejska nie podejmowała odrębnych uchwał w sprawach dotyczących przyjęcia 
sprawozdań z działalności MOPR64. W żadnym przypadku radni nie zgłosili do 
przedkładanych sprawozdań żadnych uwag i zastrzeżeń. 

(dowód: akta kontroli str. 183 – 193) 

                                                      
63 Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu: Nr XI/156/11 z dnia 25 maja 2011 r. oraz Nr XXX/439/12 z dnia 30 maja 2012 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności MOPR w Bytomiu odpowiednio za lata 2010 i 2011.  
64 Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu: Nr XIII/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr XXXI/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz 
Nr VII/15 z dnia 23 marca 2015 r. 
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2.6. Realizując swoje zadania MOPR podejmował współpracę z wieloma 
podmiotami odpowiedzialnymi za problematykę społeczną Bytomia. Wśród nich 
znajdowały się:  

− jednostki organizacyjne Miasta, w tym m.in. - Urząd Miasta, Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Bytomskie Mieszkania”65, Centrum 
Integracji Społecznej, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom, placówki opieki społecznej i środowiskowej; 

− placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz kulturalno- oświatowe, w tym m.in.: 
domy dziecka, specjalne ośrodki wychowawcze, szkoły, przedszkola, ośrodki 
kultury, Miejska Biblioteka Publiczna; 

− podmioty sektora publicznego, w tym m.in.: policja, prokuratura, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Sąd Rejonowy w Bytomiu, 
Kuratorska Służba Sądowa; 

− placówki służby zdrowia, w tym np.: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, 
Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna; 

− stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe, w tym m.in.: Polski 
Czerwony Krzyż, Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Wspólnota Amazonek „Ostoja”, 
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”;  

− parafie i organizacje religijno-wyznaniowe, w tym m.in.: Parafia Ewangelicko – 
Augsburska w Bytomiu, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, 
Chrześcijańska fundacja „Elim” – misja wśród uzależnionych. 

(dowód:  akta kontroli str. 133 - 143) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora MOPR, podstawowym mechanizmem 
zapobiegającym dublowaniu się pomocy świadczonej przez MOPR i inne podmioty 
(np. PUP, inne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 
ZUS) jest pozyskiwanie zaświadczeń lub pism potwierdzających brak udzielonego 
wcześniej wsparcia. Pracownicy MOPR mają również dostęp do prowadzonej 
w Urzędzie Miejskim bazy danych „Rejestr mieszkańców”, gdzie udostępnione są 
informacje m.in. w zakresie bieżącego i poprzednich adresów zameldowania. 

(dowód:  akta kontroli str. 110 – 115) 

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu, 
w październiku 2013 r. uruchomiony został elektroniczny podgląd danych klientów 
wspólnych (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna SEPI) za pomocą, 
którego 19 uprawnionych pracowników MOPR ma możliwość weryfikacji prawa  
do przyznania różnych rodzajów świadczeń (m. in. wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych 
i energetycznych), a także do prowadzenia postępowań zmierzających do uzyskania 
dochodów budżetowych (postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 
windykacja nienależnie pobranych świadczeń). Dyrektor zaznaczył, że SEPI nie jest 
wykorzystywany do celów statystycznych, natomiast stanowi istotny element 
pozyskiwania danych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 146 – 153, 456 - 462) 

Zdaniem NIK współpraca, którą podejmował Dyrektor MOPR z innymi podmiotami 
odpowiedzialnymi za problematykę społeczną Miasta, funkcjonującymi zarówno 
w  ramach sektora publicznego, jak i ze stowarzyszeniami, fundacjami 
i organizacjami pozarządowymi, winna być rozwijana, w celu wypracowywania 

                                                      
65 Podmiot zarządzający gminną substancją mieszkaniową 
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wspólnych działań zmierzających do pokonywania trudnych sytuacji życiowych osób 
potrzebujących wsparcia i uzyskania w możliwych przypadkach trwałego 
samodzielnienia tych osób. Ponieważ problem bezrobocia należy do 
najważniejszych problemów społecznych mieszkańców Bytomia, w szczególności 
ścisła współpraca MOPR z PUP może przyczynić się do skuteczniejszej pomocy 
rodzinom/osobom wspieranym przez MOPR. 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Pomimo obowiązku określonego w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, 
Dyrektor MOPR nie zawarł w sprawozdaniu z działalności Ośrodka za rok 2011 
szczegółowego opisu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012, zarówno 
w zakresie merytorycznym jak i finansowym. 

(dowód: akta kontroli str. 183 – 200, 258) 

Dyrektor MOPR nie potrafił podać przyczyn braku powyższych danych, ponieważ - 
jak zaznaczył – funkcję objął dopiero 12 grudnia 2012 r. Poprzedni Dyrektor również 
nie wskazał przyczyn, poinformował jedynie, że mogło tak się stać na skutek błędnej 
interpretacji przepisów zawartych w art. 16a ustawy o pomocy społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 104 – 109, 477 - 478) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania realizowane przez MOPR w ramach 
zbadanych projektów były zgodne z założeniami przyjętymi w umowach o ich 
dofinansowanie. Stwierdzona nieprawidłowość w działalności Ośrodka dotyczyła 
nieokreślenia w sprawozdaniu z działalności MOPR za rok 2011 opisu potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej na rok 2012 i nie wystąpiła już w kolejnych latach.  
  

3. Wyniki badania opinii klientów MOPR. 

Równolegle z kontrolą NIK, Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadził na zlecenie 
Izby badanie „Ocena zadowolenia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Bytomiu” wśród 200 klientów MOPR. W wyniku zebranych opinii badacze 
stwierdzili m.in., że: jako najczęstszą przyczynę korzystania ze wsparcia  
MOPR klienci wskazali zbyt niskie dochody w rodzinie (rzadziej dotyczyło to 
problemów związanych ze zdrowiem czy brakiem zatrudnienia). W opinii większości 
respondentów, uzyskana pomoc nieznacznie zmieniła ich położenie życiowe - 
główną tego przyczyną była zbyt niska wysokość świadczeń.  

Klienci bytomskiego MOPR ocenili wysoko pracę urzędników tej instytucji we 
wszystkich wymiarach jej działania. Najniższe oceny odnotowano w odniesieniu do 
ich zaangażowania w załatwianie spraw klientów, zaś najbardziej doceniana była 
kultura osobista pracowników tej instytucji. Pracownicy MOPR uznawani są za 
osoby kompetentne, fachowe i komunikatywne. 

Niezależnie od powyższego, wskazane zostały również mankamenty 
i niedogodności, które zakwalifikowano do czterech grup:  

a) problemy organizacyjne, tj.: brak ogólnodostępnej kserokopiarki, zbyt mała 
liczba miejsc parkingowych, nieadekwatnie usytuowane miejsca parkingowe  
dla osób niepełnosprawnych, zbyt krótkie godziny urzędowania, przerwy 
pracowników i brak zastępstw, co powodowało wydłużanie okresu oczekiwania, 
ograniczona czytelność tablic informacyjnych w budynku B (za wysoko, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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w niewłaściwym miejscu, wzory wypełniania ze zbyt małą czcionką), brak 
dostatecznej ilości miejsc siedzących w poczekalniach budynku B, brak  
druków w Internecie; 

b) niedociągnięcia merytoryczne pracowników, tj.: brak pełnej informacji 
o przysługującej pomocy, dezinformacja, zróżnicowane kompetencje 
pracowników; 

c) biurokratyczne, tj.: zbyt dużo formalności, gromadzenie dokumentów z wielu 
instytucji (np. ZUS, US), które - zdaniem respondentów - są już w posiadaniu 
MOPR, lub które mogłyby być udostępniane przez inne instytucje w systemie 
elektronicznym, konieczność udokumentowania trudnej sytuacji, uzupełnianie 
dokumentów o zarobkach, nieterminowość wpłat, błędne przelewy (np. do 
niewłaściwych osób), bałagan w dokumentacji;  

d) pozostałe, tj.: zbyt niskie środki na wsparcie, problemy z pierwszą rejestracją, 
trudności z otrzymaniem grupy inwalidzkiej, sposób naliczania zasiłków 
okresowych, brak przyznania zasiłku w przypadku przekroczenia dochodu 
o 1 zł, trudności w załatwieniu zasiłku pielęgnacyjnego. 

Spora grupa respondentów (ok.40%) korzystała z pomocy MOPR z powodu 
braku pracy i zbyt niskich dochodów. W tej sytuacji prawdziwy problem 
ulokowany jest na rynku pracy, pogłębiony przez ewentualne dodatkowe 
ograniczenia ze strony beneficjentów. 
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli66 
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  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 
 

Michał Kapek 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 

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