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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 93236 z dnia 16 kwietnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu1 
ul. Karola Miarki  nr 10 41-902 Bytom  
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Torbus, Dyrektor 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2, że CIS - jednostka organizacyjna Miasta Bytom, 
utworzona w marcu 2014 r. - zgodnie z wymogami realizowała zadania dotyczące 
reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz zatrudnienia socjalnego. Wydatki objęte 
szczegółowym badaniem zrealizowano prawidłowo, Centrum nie w pełni jednak 
wykorzystało w 2014 r. dostępne możliwości finansowania, które mogły przyczynić 
się do bardziej skutecznego działania. Z uwagi na skalę działalności, wpływ działań 
CIS na rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia był niewielki. 
 
Działania CIS w 2014 r. mające na celu reintegrację zawodową i społeczną osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie 
zatrudnienia socjalnego objęły 35 osób. Spośród uczestników Centrum do końca 
maja 2015 r. dwie osoby po ukończeniu zajęć w Centrum otrzymały propozycje 
zatrudnienia i jedna ją przyjęła. 

Działania CIS polegały na kształceniu umiejętności pozwalających na pełnienie ról 
społecznych i osiąganiu pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym 
wykluczeniu społecznemu, nauce planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym 
staraniem, uczeniu gospodarowania posiadanymi środkami, nabywaniu umiejętności 
zawodowych, a także na realizacji zatrudnienia socjalnego w szczególności poprzez 
zawieranie porozumień z pracodawcami z terenu Bytomia. 

Przyuczanie do zawodu realizowano głównie poza siedzibą CIS. Do czasu 
czynności kontrolnych NIK3 w Centrum, nie wyposażono własnych pracowni  
                                                      
1 Zwanego w dalszym ciągu „CIS” lub „Centrum”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 

3 Tj. 7 maja 2015 r. 
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do praktycznej nauki zawodu. Taką ewentualność, tj. zorganizowanie pracowni 
stolarskiej i rękodzielniczej w swojej siedzibie zakładano w 2015 r. i następnych 
latach funkcjonowania jednostki. W statucie CIS dopuszczono możliwość 
prowadzenia, w ramach reintegracji zawodowej, działalności wytwórczej, handlowej 
lub usługowej, lecz do czasu czynności kontrolnych NIK działania takie nie zostały 
wdrożone.  

Kontrola zamówień udzielonych przez CIS na najwyższe kwoty, dotyczących 
sprzętu komputerowego oraz usługi gastronomicznej nie wykazała 
nieprawidłowości, a dostawy sfinansowano prawidłowo. 

Opóźnione działania CIS związane z wnioskowaniem o dotację Samorządu 
Województwa Śląskiego na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność 
przez okres pierwszych 3 miesięcy skutkowały utratą możliwości pozyskania przez 
Centrum środków, które mogły przyczynić się do zintensyfikowania jego działalności 
oraz lepszego wyposażenia Centrum już w 2014 r. 

NIK zauważa, że biorąc pod uwagę skalę działania CIS i planowane objęcie 
wsparciem Centrum około 40 osób rocznie, funkcjonowanie CIS bez modyfikacji 
formuły jego działania rodzi ryzyko ograniczonego wymiaru rezultatów w zakresie 
reintegracji zawodowej i społecznej wykluczonych społecznie mieszkańców Bytomia 
w przyszłości. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Skuteczność w realizacji zaplanowanych celów strategicznych. 

1.1. CIS zostało utworzone zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.1a) ustawy z dnia 
13  czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym4, na podstawie uchwały 
nr XXVIII/386/14 z dnia 3 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Bytomiu  w sprawie 
utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Centrum Integracji Społecznej 
w Bytomiu. Uchwałą nr XXVIII/387/14 z tego samego dnia Rada Miejska w Bytomiu 
nadała jednostce Statut, w którym określono przedmiot działalności CIS jako 
wykonywanie zadań gminy Bytom w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej 
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji 
zatrudnienia socjalnego. W Statucie ustalono, że CIS współpracuje z jednostkami 
miejskimi i Urzędem Miejskim w Bytomiu, organizacjami pozarządowymi, 
podmiotami gospodarczymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania 
z zakresu aktywizacji i reintegracji zawodowej i społecznej osób dorosłych, pomocy 
społecznej oraz zatrudnienia. W Statucie dopuszczono możliwość prowadzenia, 
w ramach reintegracji zawodowej, działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, 
o której mowa w art. 9 ww. ustawy. 
Dyrektora CIS zatrudniono 20 marca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3 – 10) 

1.2. W „Strategii Rozwoju Miasta Bytom 2020+”5 z 2014 r. wskazano na konieczność 
podejmowania inicjatyw na rzecz integracji społecznej i zawodowej mieszkańców, 
w  szczególności pochodzących ze środowisk marginalizowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 182 – 183) 
   

W „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 
2006-2020” uchwalonej w 2006 r. przez Radę Miejską w Bytomiu6 zostały 

                                                      
4 Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 225  ze zm., zwana dalej „ustawą o zatrudnieniu socjalnym”. 
5 Przyjętej uchwałą nr XXXVI/501/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 roku.  
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przedstawione problemy Miasta, wynikające m.in. z negatywnych skutków 
restrukturyzacji sektora przedsiębiorstw w Bytomiu, takich jak deprecjacja kapitału 
ludzkiego, charakteryzujące się długotrwałym bezrobociem dużej liczby 
mieszkańców i utrzymywaniem się trwałej tendencji spadku liczby miejsc pracy. 
Działania CIS uwzględniały cele strategiczne wyrażone w ww. Strategii 
w priorytetach: horyzontalnym, „Wyrównywanie szans” oraz dziedzinowych 
„Zatrudnienie, umiejętności, przekwalifikowania” i „Zdrowie i pomoc społeczna”.  
Jako pierwszą z przyczyn  problemów Bytomia mającą  wpływ na deprecjację 
kapitału ludzkiego – przy opisie dziedziny „Zatrudnienie, umiejętności, 
przekwalifikowania” w Strategii wskazano: niekontrolowanie społecznych skutków 
spontanicznie przebiegających procesów głębokiej i szybkiej restrukturyzacji 
górnictwa i hutnictwa. Celem strategicznym określonym w ramach tego  priorytetu 
było uzyskanie wizerunku Bytomia jako miasta nowej jakości kapitału ludzkiego 
rozwijanego poprzez nowoczesną edukację, promocję aktywności indywidualnej 
i grupowej oraz zatrudnienie wspierane. Wśród strategicznych kierunków rozwoju 
w obrębie tego celu wskazano m.in. rozwój zatrudnienia reintegracyjnego, 
doskonalenie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy oraz 
wdrażanie nowoczesnych instrumentów ekonomii społecznej dla aktywizacji 
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Celem strategicznym określonym w ramach priorytetu „Zdrowie i pomoc społeczna” 
było osiągnięcie przez Bytom wizerunku  miasta kreującego m.in. zdrowy styl życia 
oraz eliminującego zagrożenia patologiami społecznymi. Wskazane strategiczne  
kierunki społecznego rozwoju miasta w ramach tego priorytetu dotyczyły m.in. 
kształtowania zdrowej społeczności, przeciwdziałania patologiom społecznym, 
ograniczenia tworzenia się skupisk osób zagrożonych marginalizacją oraz 
zachowań  społecznie niepożądanych. Jako pierwszą, podstawową  istotę problemu 
w tej dziedzinie wskazano nasilające się procesy marginalizacji i wykluczenia 
społecznego. Inne istotne elementy  to długotrwałe bezrobocie, słabość bazy 
instytucjonalnej służącej neutralizowaniu skutków patologii społecznych. 
W ramach priorytetu „Mieszkanie i środowisko zamieszkania” wśród strategicznych 
kierunków społecznego rozwoju Miasta wskazano m.in. remonty substancji  
mieszkaniowej, aktywizację społeczności dla większej dbałości o czystość i estetykę 
Miasta.  
Wyrazem realizacji przyjętych w strategii celów i strategicznych kierunków 
społecznego rozwoju  było powołanie przez Radę Miejską w 2014 r. CIS, który 
rozpoczął działalność nastawioną na zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 
i korzystających z pomocy społecznej oraz umożliwienie  osobom wykluczonym  
powrotu na rynek pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 164 – 180) 
   

Jak wyjaśniła Dyrektor CIS, działając na podstawie ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym, Centrum ma na celu zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy 
społecznej, zahamowanie procesu marginalizacji i wykluczenia społecznego  
oraz neutralizowanie skutków patologii społecznej poprzez wspieranie działań 
integracyjnych w różnych środowiskach, tym samym  realizuje cele określone  
w tej Strategii. Dyrektor podała ponadto, że w II półroczu 2015 r., realizując  
cele strategiczne w dziedzinie „Mieszkanie i Środowisko Zamieszkania”7 CIS, 
w porozumieniu z jednostką organizacyjną Miasta - Bytomskie Mieszkania, przystąpi 

                                                                                                                                       
6 Uchwała z Nr LXII/829/06 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2006 roku .w sprawie w uchwalenia 

Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Bytomiu na lata 2006-2020, zwanej dalej 
Strategią. 

7 Tworzenie zasobu mieszkań chronionych dla osób najbardziej potrzebujących. 
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do przeprowadzenia remontów 39 lokali socjalnych. Udział osób objętych wsparciem 
CIS w tych pracach będzie formą ich reintegracji społecznej i zawodowej.   

(dowód: akta kontroli str. 46 – 48)   
 

1.3. CIS realizowało zadania reintegracji zawodowej i społecznej przez świadczenie 
usług, określonych w art. 3 pkt 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, m.in. takich jak 
nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, a także naukę 
planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem.  
Na działalność CIS w 2014 r. w planie finansowym jednostki  przewidziano 
(po zmianach) 390,0 tys. zł, w tym ze środków europejskich oraz budżetu państwa 
40,0 tys. zł na realizację projektu „Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA 
w Bytomiu”8.  
Zaplanowane do czasu niniejszej kontroli środki na działalność CIS w 2015 r. 
wynosiły 559,4 tys. zł i były wyższe o 43 % od planu na 2014 r.   

(dowód: akta kontroli str. 32 – 36) 

Wydatki CIS w 2014 r. wyniosły 329,2 tys. zł, co stanowiło 80,1% planu.  
Ze środków własnych Miasta wydatkowano 312,5 tys. zł, z Europejskiego  
Funduszu Społecznego 16,3 tys. zł oraz ze środków budżetu państwa 0,4 tys. zł. 
Zobowiązania niewymagalne na koniec tego roku wyniosły 37,1 tys. zł.  
Wydatki CIS poniesione do 30 czerwca 2014 r., tj. do czasu poprzedzającego 
rozpoczęcie merytorycznej działalności, wyniosły 53,2 tys. zł i stanowiły 16,1% 
wydatków ogółem.  
W 2015 r. (do końca marca) CIS wydatkował 190,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 30 – 35, 374-376)   

W ocenie Dyrektor CIS, środki, którymi dysponował CIS wystarczały na bieżącą 
działalność jednostki oraz na zadania wynikające z kierunków działania określonych 
w 2014 r., ujętych we wniosku o przyznanie statusu Centrum.  

(dowód: akta kontroli str. 51)   

1.4. Zajęcia obejmujące reintegrację zawodową i społeczną dla uczestników CIS 
rozpoczęto od lipca 2014 r. Od 7 lipca w zajęciach uczestniczyło osiem osób,  
od 1 sierpnia następne sześć osób, od 21 sierpnia jedna osoba, od 16 października 
cztery osoby, w listopadzie zajęcia rozpoczęło jedenaście osób, a w grudniu pięć 
osób. Łącznie w 2014 r. rozpoczęło zajęcia 35 osób, natomiast do końca roku 
uczestniczyły w nich 33 osoby. W I kw. 2015 r. uczestnictwo w zajęciach CIS 
rozpoczęło następne 14 osób.  

W 2014 r., tj. w pierwszym roku działalności, koszt zasiłków reintegracyjnych dla 
uczestników CIS (zrefundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu) 
wyniósł 91,8 tys. zł, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników CIS 
wyniosły 6,7 tys. zł (zostały opłacone przez MOPR w Bytomiu). 
Wydatki CIS w II półroczu 2014 r., tj. po podjęciu działalności merytorycznej 
wyniosły 276,6 tys. zł i w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć (33 osoby) 
wyniosły 8,4 tys. zł, natomiast w przeliczeniu na liczbę osób, które rozpoczęły 
zajęcia, wydatki te wyniosły 7,9 tys. zł. 
Przy uwzględnieniu kosztów zasiłków reintegracyjnych oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, wydatki łączne przeliczone na jednego uczestnika  
w 2014 r. wyniosły odpowiednio 11,4 tys. zł  i 10,7 tys. zł, przy czym zajęcia  
z tymi osobami rozpoczęto w lipcu 2014 r 

(dowód: akta kontroli str. 35, 201 – 207, 228 – 229, 238)   
                                                      
8 Zwany w dalszym ciągu „ projekt SPA”. Umowę na realizację projektu  zawarł z Samorządem Województwa 

Śląskiego Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Bytomiu (zwany dalej MOPR) a CIS był współrealizatorem 
zadania, od dnia 3 października 2014 r.,  w zakresie realizacji zajęć w Centrum.  
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1.5. W 2014 r. wydatki poniesione na działalność merytoryczną wynosiły 45,9 tys. zł9 
i stanowiły 17,2% wydatków na utrzymanie bazy organizacyjnej CIS10, a po 
uwzględnieniu zobowiązań niewymagalnych na koniec roku, koszty te stanowiły 
18,7% kosztów utrzymania bazy organizacyjnej. Stosunkowo wysoki udział kosztów 
na utrzymanie bazy organizacyjnej CIS był spowodowany m.in. rozpoczęciem 
działalności jednostki w marcu, podczas gdy działania w zakresie reintegracji 
rozpoczęto dopiero po uzyskaniu statusu przez CIS, tj. po  1 lipca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 52,  91 – 94) 

W CIS zatrudniono na umowy o pracę na czas nieokreślony dwie osoby (dyrektora 
i główną księgową), natomiast pozostałych osiem osób11 było zatrudnionych na czas 
określony. Łącznie zatrudnionych było 10 osób na 8,25 etatów12.  

 (dowód: akta kontroli str. 133 – 134) 

1.6. W 2014 r. niewydatkowana kwota środków otrzymanych na działalność CIS 
z budżetu Miasta wyniosła 37,5 tys. zł. Wynikało to z dyspozycji przesłanej 
24 listopada 2014 r. przez zastępcę skarbnika Miasta, by zobowiązań z terminem 
płatności przypadającym na 2015 r. nie realizować w 2014 r.  

CIS nie wykorzystało ponadto w 2014 r. zaplanowanych środków na aktywizację 
w ramach realizowanego projektu systemowego SPA, jako współrealizator zadania 
I: Aktywna Integracja. CIS zwróciło do Urzędu Miejskiego w Bytomiu środki 
w kwocie 23,4 tys. zł (58,5%)13, ponieważ o dwa miesiące później niż zakładano, 
tj. w dniu 10 listopada 2014 r.14 podjęto realizację tego projektu. 
W wyjaśnieniach Dyrektor CIS podała, że przygotowując preliminarz koszów 
zadania uwzględniono okres jego realizacji w 2014 r. od września, Wniosek w tej 
sprawie został złożony przez MOPR w Bytomiu w dniu 14 sierpnia 2014 r. Natomiast 
aneks do umowy ramowej15, który wprowadzał CIS jako współrealizatora projektu 
został zawarty 3 października 2014 r16. Środki na realizację zadania CIS otrzymał 
3 listopada 2014 r., na podstawie zarządzenia17 Prezydenta Miasta Bytomia  
z 27 października 2014 r. i wtedy przystąpił do realizacji projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 24 – 29, 52 – 53, 236 – 237)  

NIK zauważa, że wskutek zaistniałych okoliczności, działania na rzecz uczestników 
tego projektu  również zostały skrócone o dwa miesiące. 

 
1.7. W dniu 16 września 2014 r. Dyrektor CIS18 wystąpiła do Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach19 z ofertą realizacji 
zadania publicznego na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ofercie tej, w uzasadnieniu  potrzeby 
dofinansowania zadania środkami dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na 

                                                      
9 Bez uwzględnienia zobowiązań niewymagalnych na koniec 2014 r.  
10 Za koszty bazy organizacyjnej CIS uznano Koszty związane z utrzymaniem budynku, łączne koszty z tytułu 

wynagrodzeń i pochodnych. 
11 Na stanowiskach: dyrektora, głównego księgowego, inspektora ds. Kadr i Administracyjnych, pracownika 

socjalnego, psychologa, trzech instruktorów reintegracji zawodowej, doradcy zawodowego i księgowej. 
12 Ponadto na czas określony zatrudniono w ramach realizowanego projektu SPA trzech instruktorów reintegracji 

zawodowej, każdego na 0,75 etatu. 
13 W tym: 22.837,97 zł z Unii Europejskiej, 537,87 zł z budżetu państwa.  
14 W tym dniu podpisane zostały z uczestniczkami Indywidualne Umowy Zatrudnienia Socjalnego  
15 Aneks nr 11 do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01.-24-053/08/00 w ramach programu operacyjnego 

Kapitał Ludzki – zawartej miedzy MOPR w Bytomiu a samorządem województwa śląskiego. 
16 Aneks nr 11 do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01.-24-053/08/00 Natomiast przy podpisie aneksu przez  

przedstawiciela MOPR stwierdzono ręcznie naniesioną datę - 22.09.2014 r.  
17 Nr 498 
18  W imieniu Prezydenta Miasta Bytomia. 
19 Zwanego dalej „ROPS”. 
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działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy20 w kwocie 183,9 tys. zł podano, że 
zagwarantowane przez samorząd Bytomia środki nie zabezpieczają wszystkich 
potrzeb CIS, takich jak: doposażenie pracowni w sprzęt oraz niezbędne materiały 
dla uczestników. Wskazano także na konieczność adaptacji dodatkowych 
pomieszczeń do prowadzenia zajęć reintegracji  społecznej i zawodowej.  
W piśmie z dnia 21 października 2014 r. zastępca Dyrektora ROPS poinformowała 
o odmowie przyznania CIS dotacji na pierwsze wyposażenie oraz pierwsze trzy 
miesiące działalności21, uzasadniając to tym, że przez pierwsze wyposażenie  
należy rozumieć wyposażenie przeznaczone na działalność CIS nieposiadającego 
żadnego zaplecza w formie urządzeń lub sprzętu. Tymczasem CIS prowadzi już 
działalność, wniosek dotyczy doposażenia istniejących pracowni, a dotacja nie jest 
przeznaczona na dodatkowe wyposażenie umożliwiające dalszą działalność 
istniejącego i zaopatrzonego w niezbędny sprzęt CIS. 

(dowód: akta kontroli str. 95 – 112, 135)   

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, marszałek województwa,  
na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą,  
może przyznać centrum integracji społecznej dotację na pierwsze wyposażenie  
oraz dotację na działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy  
z dochodów własnych samorządu województwa przeznczonych na realizację 
wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
Dyrektor CIS, wyjaśniając przyczyny złożenia wniosku dopiero 16 września 2014 r. 
podała, że ustawa o zatrudnieniu socjalnym nie określa terminu  złożenia wniosku 
o dotację, w związku z powyższym przyjęto założenie, że wniosek należy złożyć 
w ciągu trzech miesięcy od przyznania statusu.  

Wskutek opóźnionego działania Dyrektor CIS, tj. przesłania dokumentacji w celu 
pozyskania dotacji prawie 5 miesięcy od rozpoczęcia pracy CIS22 i 2,5 miesiąca po 
uzyskaniu statusu i wpisaniu CIS przez Wojewodę Śląskiego do rejestru jednostek 
organizacyjnych, którym nadał status centrum integracji społecznej, utracono 
możliwość otrzymania dofinansowania działalności CIS z budżetu  Województwa 
Śląskiego. NIK zwraca uwagę, że wnioskowana kwota dotacji (183,9 tys. zł,  
tj. 347% wydatków poniesionych przez CIS w I półroczu 2014 r. i 55% wydatków 
poniesionych w całym 2014 r.) mogła w istotnym stopniu przyczynić się do 
pełniejszego przygotowania Centrum do realizacji zadań, w tym pozwolić na 
uruchomienie i wyposażenie planowanych pracowni już w 2014 r., bezpośrednio 
zwiększając szanse na poszerzenie zakresu oferowanego wsparcia i bardziej 
skuteczne działanie jednostki. 
Izba ponadto zauważa, że we wniosku o nadanie statusu CIS w Bytomiu (w cz. VII. 
Źródła finasowania przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Centrum) 
uwzględniona została planowana dotacja Samorządu Województwa Śląskiego 
w kwocie 1.025,7 tys. zł, a we wniosku z dnia 16 września 2014 r. do ROPS 
wskazano już kwotę 183,9 tys. zł.  
Dyrektor CIS, wyjaśniła, że po rozpoczęciu działalności merytorycznej, 
przygotowując wniosek o przyznanie dotacji, zweryfikowano koszty do aktualnych 
potrzeb, a wnioskowana kwota zmniejszyła się do 183,9 tys. zł, ponieważ odliczono 
poniesione koszty remontu pomieszczeń i przygotowania stanowisk pracy, a także 
koszty świadczeń integracyjnych refundowane z Funduszu Pracy. Pozostałe koszty 
pomniejszono i przeliczono na okres trzech miesięcy. 

 (dowód: akta kontroli str. 131, 135) 

                                                      
20 Środki na ww. dotację pochodzą z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na 

realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
21 Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 
22  Liczone od dania zatrudnienia Dyrektora, tj. od 20 marca 2014 r.  
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1.8. Do 31 maja 2015 r. CIS zakończył projekt SPA i 10 pierwszych uczestników CIS 
zakończyło udział w zajęciach reintegracyjnych. W efekcie realizacji tego projektu, 
dwóm uczestniczkom zostało zaproponowane podjęcie stałej pracy, z których jedna 
przyjęła ofertę.  
W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor CIS wskazała pozytywny wpływ realizowanych 
działań na rzecz uczestników projektu, podając, że wzrosła ich samoocena oraz 
kompetencje społeczne i umiejętności komunikacyjne. Wskazał także, że udział 
w projekcie zwiększył motywację uczestników do poszerzania własnych 
umiejętności, efektywnego planowania własnej kariery oraz przygotował do 
poszukiwania pracy, co znalazło odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych 
wypełnianych przez uczestników. Zmieniła się też postawa życiowa uczestników – 
zaczęli cenić uniezależnienie się od pomocy społecznej. Pozostali uczestnicy zajęć 
organizowanych przez CIS ukończą realizację Indywidualnego Programu 
Zatrudnienia Socjalnego, w lipcu 2015 r. Nie można zatem ocenić skuteczności 
wszystkich prowadzonych działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej 
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaznaczyć należy,  
że dwóch spośród nich zrezygnowało z uczestnictwa w zajęciach w trakcie  
2014 r., a dwie kolejne osoby nie przystąpiły do zajęć w styczniu 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 43, 238 - 331) 
   

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania CIS przyczyniły się do realizacji 
Miejskiej Strategii Rozwiązywania problemów społecznych, ale udział w realizacji 
celów strategicznych był niewielki. Opóźnione działania w zakresie pozyskania 
środków wskazanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym skutkowały utratą 
możliwości dofinansowania CIS przez Marszałka Województwa Śląskiego, 
ograniczając potencjalny zakres aktywności Centrum.   
 

2. Realizacja oraz wydatkowanie środków finansowych dla 
działań/projektów/zadań. 

 
2.1. Budynek23 w którym CIS ma swoją siedzibę został przekazany Centrum przez 
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu24, protokołem z dnia 31 grudnia 2014 r. 
W przekazaniu uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Decyzją25 
z dnia 5 maja 2015 r. Prezydent Miasta Bytomia ustanowił trwały zarząd CIS na tej 
nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli str. 11 – 16, 246 – 256)   

Wojewoda Śląski przyznał CIS status centrum integracji społecznej na okres 5 lat, 
decyzją26 z dnia 2 czerwca 2014 r. W uzasadnieniu  decyzji Wojewoda podał,  
że wnioskodawca – Prezydent Miasta Bytomia powiadomił, iż przewidywany termin 
rozpoczęcia działalności CIS nastąpi w dniu 1 lipca 2014 r. oraz że z przekazanej 
dokumentacji wynika, iż wnioskodawca posiada środki finansowe na bieżącą 
działalność, a dotacje Marszałka Województwa Śląskiego na pierwsze wyposażenie 
i 3 miesiące działalności otrzyma po uzyskaniu statusu.  

We wniosku o nadanie statusu, jako źródła finansowe przeznaczone na utworzenie 
i funkcjonowanie CIS, wskazano środki własne w kwocie 250,0 tys. zł w 2014 r.  
oraz dotację samorządu województwa na pierwsze wyposażenie i trzy miesiące 

                                                      
23 Bytom, ul K. Miarki nr 10 
24 Organem tworzącym dla Szpitala jest Miasto Bytom. 
25 Nr ANR.6844.1.2015 
26 Nr PSIIIa.860.1.2014 
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działalności w wysokości 1.025,7 tys. zł. Ponadto, we wniosku podano m.in., że 
w siedzibie CIS będą znajdowały się pomieszczenia biurowe oraz sale szkoleniowe 
i terapeutyczne przeznaczone na zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu 
reintegracji społecznej oraz że planowane jest przyuczenie do 10 określonych we 
wniosku zawodów27. Według wniosku, w 2015 r. i w latach następnych planowane 
było zorganizowanie co najmniej dwóch pracowni: stolarskiej w zakresie 
odnowy/renowacji starych mebli oraz rękodzielniczej o profilu wikliniarskim. 
Wskazano, że działania mające na celu reintegrację zawodową będą w pierwszej 
kolejności realizowane w ramach pracowni porządkowych i utrzymania terenów 
zielonych. Zajęcia praktyczne w pracowni zostaną zorganizowane w Bytomskim 
Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark. W późniejszym okresie będą organizowane 
następne pracownie, w których zajęcia będą zorganizowane w m.in. w jednostkach 
gminy Bytom.  
Zgodnie z wnioskiem o nadanie statusu, CIS w  2014 r. planował objąć swoimi 
działaniami grupę 15 osób w ramach pracowni porządkowych i utrzymania terenów 
zielonych. Jako docelową liczbę uczestników podano około 40 osób.  

 (dowód: akta kontroli str. 123 – 132)  

Do czasu czynności kontrolnych NIK w jednostce28, w CIS nie realizowano 
przyuczenia do zawodów: krawiec, stolarz, kucharz, kelner, pracownik pracowni 
rękodzielniczej, informatyk, które uwzględniono w planowanych efektach działania 
Centrum (Część V. wniosku o przyznanie statusu). Nie zostały ponadto utworzone 
przewidziane pracownie szkoleniowe: stolarska i rękodzielnicza (Część II. pkt 1a 
wniosku). 
W statucie CIS dopuszczono ponadto możliwość prowadzenia, w ramach 
reintegracji zawodowej, działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, o której 
mowa w art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Do czasu przeprowadzenia przez 
NIK czynności kontrolnych w CIS nie wdrożono takich działań.  

2.2. W 2014 r. działania CIS w zakresie reintegracji realizowano wobec wszystkich 
35 zakwalifikowanych uczestników (skierowanych przez MOPR). Działania te 
polegały m.in. na zorganizowaniu staży i praktyk zawodowych, w oparciu 
o pięć porozumień29 o wzajemnej współpracy w celu realizacji zadań związanych 
z aktywną integracją społeczną, budowaniem platformy współpracy w zakresie 
rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Bytomia poprzez nabywanie 
umiejętności zawodowych uczestników CIS.  
Z ww. pięciu porozumień, trzy zostały zawarte z samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi, u których odbywało staż 25 uczestników (tj. 71,4% ogółu 
uczestników w 2014 r.). W ramach dwóch porozumień zawartych z podmiotami 
prywatnymi prowadzono reintegrację zawodową 10 kolejnych osób 
Staże zawodowe miały na celu przyuczenie do zawodów: pracownik 
porządkowy/sprzątaczka, opiekun osób starszych, pomoc kuchenna, pracownik 
utrzymania terenów zielonych i pracownik remontowo – budowlany. Realizowane 
w 2014 r. działania były zgodne z założeniami określonymi we wniosku o nadanie 
statusu oraz zgodne z treścią zawartych porozumień. W ramach ww. działań 
realizowano projekt SPA, w którym od 10 listopada uczestniczyło 10 osób.  
W oparciu o dokumentację dotyczącą udziału 24 (spośród 35) osób w zajęciach 
reintegracji zawodowej stwierdzono, że zajęcia obejmujące praktyczną naukę 

                                                      
27 Pracownik porządkowy/sprzątaczka, opiekun osób starszych  i niepełnosprawnych, pracownik utrzymana 

terenów zielonych, pracownik administracyjno-biurowy, w ty goniec, pracownik remontowo-budowlany, 
krawiec, stolarz, pomoc kuchenna/kucharz/kelner, pracownik pracowni rękodzielniczej, informatyk i inne 
w zależności od potrzeb.  

28 Tj. 7 maja 2015 r. 
29 Z Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK,  z Miejskim Ośrodkiem Opiekuńczym w Bytomiu, z Domem 

Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu  oraz z dwoma podmiotami prywatnymi. 
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zawodu (w ramach praktyk i staży) były prowadzone cztery razy w tygodniu przez 
6 godzin. Uczestnicy CIS odbywali te zajęcia w podmiotach, z którymi nawiązano 
porozumienia. Bezpośrednio w CIS  realizowano zajęcia z zakresu reintegracji 
społecznej, prowadzone raz w tygodniu oraz zajęcia z reintegracji zawodowej dla 
grupy porządkowej nr I. Zajęcia z zakresu reintegracji społecznej prowadzono 
w odnowionej sali wykładowej.  
CIS monitorowało uczestnictwo w zajęciach i dokumentował frekwencję oraz 
tematykę prowadzonych zajęć.   
Uczestniczkom CIS biorącym udział w projekcie SPA dostarczano nieodpłatnie 
jeden posiłek dziennie na koniec zajęć, pozostali uczestnicy otrzymywali bony 
żywieniowe realizowane we wskazanym punkcie gastronomicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 193 – 195)   

Współpraca z MOPR, na podstawie porozumienia zawartego 20 czerwca  
2014 r., przebiegała zgodnie z przyjętymi zasadami. Stosownie do porozumienia, 
CIS składał do MOPR informację o wolnych miejscach. Do wniosku osoby 
zainteresowanej uczestnictwem w zajęciach reintegracji zawodowej organizowanych 
przez CIS, MOPR załączał opinię pracownika socjalnego.   

(dowód: akta kontroli str. 184, 213 – 224,  239 – 242) 
 
W okresie objętym kontrolą, wszystkie złożone wnioski o uczestnictwo w CIS zostały 
przyjęte i  nie wystąpił przypadek odmowy udzielenia wsparcia przez CIS.  
Na podstawie zbadanej dokumentacji naboru 27 osób30 stwierdzono, że 
wnioskodawcy złożyli wniosek o uczestnictwo w CIS, a wcześniej  zostali przez 
MOPR zakwalifikowani i skierowani do uczestnictwa w CIS, .    

(dowód: akta kontroli str. 49, 193 – 200) 

Spośród trzech pomieszczeń w siedzibie CIS nazwanych pracowniami: 
porządkowej, terenów zielonych i remontowo – porządkowej, jedynie pomieszczenie 
pracowni porządkowej wyposażone było w sprzęt służący do pracy w tym zakresie  
(np. wózki z mopami i środki czystości). Pozostałe pracownie  nie  posiadały 
wyposażenia i pełniły funkcję pomieszczenia socjalnego i szatni.  
Zdaniem Dyrektor, „pracownia” w CIS jest pojęciem funkcjonalnym, nie ogranicza 
się do konkretnego pomieszczenia, a charakteryzuje kierunek reintegracji 
zawodowej, wskazując na konkretny profil umiejętności, które uczestnicy nabywają 
podczas realizacji praktyk zawodowych. Z utworzonych w 2014 r. 7 tzw. „pracowni” 
– 6 zostało utworzonych u podmiotów realizujących praktyczną naukę zawodu, 
a w ramach jednej – remontowo – porządkowej, zajęcia były realizowane w siedzibie 
CIS.   
Dyrektor podała także, że CIS posiada wiedzę na temat wyposażenia pracowni 
funkcjonujących u podmiotów realizujących praktyczną naukę zawodu (środki 
czystości, sprzęt do sprzątania, narzędzia ogrodnicze, sprzęt i urządzenia do 
gotowania).  

(dowód: akta kontroli str. 152 – 160)   
 
Uczestnicy CIS nie otrzymywali posiłku w trakcie pobytu (z wyjątkiem 10 
uczestników projektu SPA) ale korzystali z bonów żywieniowych realizowanych  
we wskazanym punkcie gastronomicznym. Art. 14 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym, stanowi, że uczestnikom zajęć w Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden 
posiłek dziennie w trakcie pobytu. 
Dyrektor CIS wyjaśniła, że realizacja staży zawodowych oraz praktyk odbywa się 
w różnych dzielnicach miasta i dostarczanie posiłków w formie cateringu wiązałoby 

                                                      
30 Na ogółem 35 uczestników CIS w 2014 r.  
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się z wysokimi kosztami, a stawka na posiłek dla 1 uczestnika wynosi 7,50 zł. 
Podała też, że taka forma realizacji ww. uprawnienia została zaakceptowana  
przez uczestników. 

(dowód: akta kontroli str. 137 – 151, 155 –157, 222 – 224)   

W ocenie NIK realizacja uprawnienia uczestników zajęć w CIS do nieodpłatnego 
posiłku w trakcie pobytu w CIS w postaci bonów żywieniowych, wykorzystywanych 
we wskazanym przez CIS punkcie gastronomicznym, nie w pełni stanowiła 
realizację przysługujących uprawnień, jednakże – mając na uwadze koszty 
dostarczenia tych posiłków w różne miejsca wykonywania reintegracji zawodowej, 
NIK przyjęła powyższe wyjaśnienia, uznając działania za gospodarne. 
 
2.3. Poniesione w 2014 r. przez CIS wydatki na działalność merytoryczną wyniosły  
37,9 tys. zł i dotyczyły zakupów posiłków, odzieży roboczej, biletów komunikacji 
miejskiej, narzędzi, pomocy dydaktycznych, ubezpieczeń i badań lekarskich. 
Wydatki te były związane z realizowanymi zadaniami. 

(dowód: akta kontroli str. 228 – 229)   

Realizując zadania, CIS udzielało zamówień publicznych nie stosując  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych31, z uwagi na występującą 
przesłankę określoną w art. 4 pkt 8 ww. ustawy, tj. wartość udzielonych zamówień 
nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. Na 
przykładzie czterech wybranych zamówień udzielonych na najwyższe kwoty, 
dotyczących sprzętu komputerowego oraz usługi gastronomicznej stwierdzono,  
że zostały one poprzedzone rozpoznaniem cenowym u trzech dostawców 
i  zamówienia udzielono oferującemu najniższą cenę.  

(dowód: akta kontroli str. 136)   

2.4. Dyrektor CIS przedstawiła w dniu 30 marca 2015 r. Wojewodzie Śląskiemu  
oraz instytucji tworzącej32 sprawozdanie za 2014 rok, zgodnie z postanowieniami 
art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Sprawozdanie było zgodne 
z wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego 
przez centrum integracji społecznej33. Dane przedstawione w  sprawozdaniu były 
rzetelne. W sprawozdaniu podano m.in., że z ogółu 35 osób, które rozpoczęły 
w 2014 r. zajęcia w CIS, 30 było długotrwale bezrobotnymi i wszystkie uczestniczyły 
w stażach zawodowych oraz w działaniach z zakresu reintegracji społecznej 
i zawodowej.  

(dowód: akta kontroli str. 201 – 207)   

2.5. W CIS posiadano  informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, dotyczące 
liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec 2013 r. zarejestrowanych 
było 11.571 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 20,7%, a na koniec 2014 r. 
– 10.378  przy stopie bezrobocia 19,2%. Na koniec 2013 r. bez pracy powyżej  
24 miesięcy pozostawało 2.634 osób. Dyrektor CIS wskazała, że spośród 
bezrobotnych, potencjalnymi uczestnikami CIS mogą być osoby w wieku 45 – 64 lat, 
których na koniec 2013 r. było zarejestrowanych 833. Podała także, że w Bytomiu 
okres transformacji w przemyśle ciężkim (górniczym, hutniczym) miał znaczący 
wpływ na pojawienie się dużej liczby bezrobotnych. 
Uczestnikami CIS było m.in. 4 mężczyzn, którzy zostali bezrobotnymi w związku 
z restrukturyzacją 2 kopalń, huty i przedsiębiorstwa komunikacyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 239 – 240)   

                                                      
31 Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.  
32 Tj. Miastu Bytom 
33 Dz. U. nr 196, poz.1421 
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NIK zauważa, że CIS w ciągu roku działalności objął swoją opieką zaledwie 4% 
osób będących – według Dyrektor Centrum – docelowymi adresatami tego typu form 
aktywizacji. Z tego też powodu wpływ działań Centrum na rozwiązywanie 
problemów społecznych Bytomia był niewielki.  

 
 2.6. W grudniu 2014 r. osiem uczestniczek Projektu SPA złożyło skargę na 
dostawcę posiłku, wskazując, że posiłki dowożone są po godz. 13, są chłodne,  
źle  przygotowane i oraz zapakowane w niechlujny sposób. Umowa na usługę 
cateringową z tym dostawcą została rozwiązana przez CIS w dniu złożenia  
ww. skargi, ze skutkiem na koniec roku. Innych skarg w 2014 r. nie zgłoszono.  

(dowód: akta kontroli str. 89 – 90)   
 
W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

CIS nie ogłaszał informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej34, w tym 
w szczególności o jednostce i zasadach jej funkcjonowania, CIS bowiem -  
do czasu kontroli NIK35, nie utworzył i nie prowadził  urzędowego publikatora 
teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej, w celu powszechnego 
udostępniania informacji publicznej. Niewypełniony został tym samym obowiązek 
ustanowiony w art. 8 ust. 3 ww. ustawy. Dyrektor CIS podała, że pracownik któremu 
powierzono to zadanie nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, a był zatrudniony 
do 31 grudnia 2014 r., a Dyrektor – z powodu natłoku obowiązków nie monitorowała 
realizacji tego zadania. W trakcie kontroli, 29 kwietnia 2015 r. zwrócono się do 
Wydziału Promocji i Bytomia i Kontaktów z Mediami Urzędu Miejskiego w Bytomiu 
o udostępnienie systemu BIP i stworzenie go na potrzeby CIS. Sprawa jest w trakcie 
realizacji. 
Stwierdzona nieprawidłowość nie miała istotnego wpływu na kontrolowaną 
działalność. 

(dowód: akta kontroli str. 230 – 237)   
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w CIS podejmowano działania w stopniu 
przewidzianym do realizacji w 2014 r. w zakresie reintegracji zawodowej 
i społecznej, który jednak był niewielki w stosunku do potrzeb. Prowadzone działania 
spełniały założenia określone we wniosku o przyznanie statusu CIS, a dokonane 
wydatki zrealizowano prawidłowo, zgodnie z planem finansowym jednostki.  

IV. Wnioski 

 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli36, wnosi o zapewnienie ogłaszania na stronie BIP 
informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

                                                      
34 Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., zwanej dalej „ustawą o dostępie do informacji publicznej” 
35 17 kwietnia 2015 r. 
36 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, zwana dalej: „ustawą o NIK” 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 
 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku 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 10 września 2015 r. 
  

Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  
Katarzyna Pisula-Jawor 
Doradca ekonomiczny 
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