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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 Witold Wilk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93249 
z dnia 28 kwietnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach1, ul. T. Kościuszki 30, 40 – 048 Katowice, 
regon 276 855 696. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Sikorski, Dyrektor Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK2 Urząd zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych 
i programowych Samorządu Województwa realizował w kontrolowanym okresie3 
powierzone zadania związane z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków 
bezrobocia i aktywizacjią zawodową. Z uwagi na kompetencje kontrolowanej 
jednostki działalność Urzędu przyczyniła się w  ograniczonym zakresie do 
rozwiazywania problemów społecznych Bytomia w latach 2010-2014. 
 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2010 – 2014, Dyrektor Urzędu wypełnił 
obowiązki dotyczące opracowania regionalnych planów działania na rzecz 
zatrudnienia4. Przy ich sporządzaniu zasięgał opinii Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia Województwa Śląskiego i dyrektorów powiatowych urzędów pracy, 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy5. Plany zatrudnienia uwzględniały założenia określone 
w Strategii polityki społecznej województwa śląskiego na lata 2006 – 2020 z 2006 r., 
a w kolejnych latach w Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020” 
z 2010 r. oraz w Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+” z 2013 r. 
Z realizacji przedmiotowych planów zatrudnienia sporządzano sprawozdania, które 
Dyrektor Urzędu przedstawiał Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia i Zarządowi 
Województwa Śląskiego. Większość określonych w planach zatrudnienia 
wskaźników wyznaczonych celów została osiągnięta6. Pomimo podejmowanych 
                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Lata 2010-2014 
4 Zwanych dalej „planami zatrudnienia”. 
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm., zwanej dalej „ustawą o zatrudnieniu”. 
6 Były to następujące wskaźniki: podniesienie wskaźnika zatrudnienia w regionie, zwiększenie liczby osób powyżej 45/50 roku 
życia w programach aktywizujących, zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób do 25 roku życia, wzrost zatrudnienia 
wśród niepełnosprawnych, wzrost liczby samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji (pożyczki) oraz wzrost liczby ofert 
pracy niesubsydiowanej. 
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działań nie uzyskano jednak w latach 2010-2013 zakładanych rezultatów 
(mierzonych przyjętymi wskaźnikami) dotyczących: utrzymania liczby bezrobotnych 
i stopy bezrobocia na poziomie roku poprzedniego oraz zmniejszenia liczby 
długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem. 
Prawidłowo realizowano projekty mające na celu ograniczenie bezrobocia, w których 
brali udział mieszkańcy Bytomia. Urząd, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia, 
uczestniczył w realizacji 33 takich projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki,  z których 8 skierowanych było bezpośrednio do tych mieszkańców. 
W ramach projektów przeprowadzano m.in.: szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe, warsztaty aktywizujące, szkolenia językowe, szkolenia administracyjno-
biurowe (kadry, płace, księgowość), warsztaty komputerowe, warsztaty 
z poszukiwania pracy, praktyki i staże zawodowe, a także przekazano środki na 
podjęcie działalności gospodarczej.  
Poddane szczegółowej kontroli projekty zostały zrealizowane w terminie wskazanym 
w umowach o dofinansowanie, a założone w projektach rezultaty zostały 
osiągnięte7, jednak tylko niewielka liczba uczestników tych projektów została 
zatrudniona, przy czym wymagane zatrudnienie obejmowało okres nie dłuższy niż 
trzy miesiące8.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Skuteczność w realizacji zaplanowanych celów 
strategicznych. 

1.1. Urząd należy do publicznych służb zatrudnienia w ramach instytucji rynku pracy 
w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu i realizuje zadania Samorządu 
Województwa Śląskiego w zakresie polityki rynku pracy, przeciwdziałania 
bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Wykonując powierzone zadania 
Urząd współdziała z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej 
oraz instytucjami rynku pracy i organizacjami zajmującymi się problematyką 
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 6)  

Stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu (w brzmieniu obowiązującym do 
27 maja 2014 r.), Dyrektor Urzędu sporządzając projekty planów zatrudnienia 
zasięgał opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego oraz 
dyrektorów powiatowych urzędów pracy. W odpowiedzi, dyrektorzy powiatowych 
urzędów pracy przesyłali wykaz zadań do realizacji na dany rok, które ujmowano 
w planach zatrudnienia. Zadania, które wskazał do realizacji Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Bytomiu to m.in.: aktywizacja zawodowa i szkolenia dla osób, w tym 
bezrobotnych poniżej 30 i powyżej 50 roku życia, promocja partnerstwa lokalnego, 
profesjonalizacja działań Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu oraz aktywna 
polityka rynku pracy wobec bezrobotnych. 
Plany zatrudnienia uwzględniały cele strategii rozwoju województwa, w tym cele 
w zakresie polityki społecznej.  

(dowód: akta kontroli str. 48–63, 93–100, 122, 125, 144–149, 157–160, 1094–1136) 

Zarząd Województwa Śląskiego podejmował w okresie objętym kontrolą uchwały 
w sprawie przyjęcia rocznych planów zatrudnienia. W planach tych wyznaczono 

                                                      
7 Szczegółowej kontroli poddano osiem projektów, z tego pięć projektów zakończonych.  
8  Za wyjątkiem tzw. samozatrudnienia. 
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m.in. cele, działania w ramach przyjętych priorytetów, a także wskaźniki do 
monitorowania przebiegu realizacji działań i stopnia osiągnięcia założonych celów.  

W planach zatrudnienia obowiązujących w latach 2010 – 2012 określono cztery 
cele: [1] utrzymanie zatrudnienia oraz podnoszenie jego jakości, [2] wspieranie 
działań służących ograniczeniu bezrobocia, [3] dążenie do zminimalizowania 
negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w regionie oraz [4] poprawa 
jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. W planach 
zatrudnienia obowiązujących w latach 2013 – 2014 określono dwa cele: 
[1] zatrzymanie dalszego wzrostu stopy bezrobocia w skali województwa 
i poszczególnych powiatów oraz [2] efektywne zwiększenie aktywności zawodowej 
osób w przedziale wieku 20 – 64 lata.  

W latach 2010 – 2011 w planach zatrudnienia przyjęto trzy priorytety: wzrost 
aktywności zawodowej, sprawny rynek pracy i rozwój aktywnej polityki rynku pracy 
Od 2012 r. ustalono w planach dwa priorytety, pierwszy – adaptacyjny rynek pracy, 
i drugi – wzmocnienie obsługi rynku pracy. W ramach pierwszego priorytetu 
określono następujące działania: skuteczne wdrażanie wszystkich elementów 
flexicurity9, upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego, aktywizacja osób 
w wieku 50+, doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków 
rodzinnych z pracą, promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz 
metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu, pomoc 
młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową, wspieranie zdolności 
prozatrudnieniowych pracowników oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 
wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu 
zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach przemysłu w regionie (badania, inwestycje), 
wspomaganie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia 
a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, 
partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, zachęcanie 
przedsiębiorców do kreowania nowych miejsc pracy. W ramach drugiego priorytetu 
określono m.in. następujące działania: doskonalenie świadczenia usług rynku pracy 
i rozwój elastycznego rynku pracy, w tym o zasięgu międzynarodowym.. 

Wskaźniki monitorowania przebiegu realizacji działań i stopnia osiągnięcia 
zakładanych celów w przeważającej mierze ustalano w odniesieniu do regionu, 
tj. województwa śląskiego10. Do poszczególnych powiatów odnosiły się jedynie 
wskaźniki takie jak: utrzymanie liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia 
w porównaniu do roku ubiegłego oraz zmniejszenie liczby długotrwale bezrobotnych 
w liczbie bezrobotnych ogółem.  

(dowód: akta kontroli str. 180 – 349) 

1.2. Przyjęte założenia w planach zatrudnienia były spójne ze Strategią polityki 
społecznej województwa śląskiego na lata 2006 – 2020 z 2006 r.11, Strategią 
rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020” z 2010 r.12 oraz Strategią rozwoju 
województwa śląskiego „Śląskie 2020+” z 2013 r.13. Wyznaczone w planach 

                                                      
9 Model zatrudnienia polegający na połączeniu elastyczności pracy i bezpieczeństwa socjalnego. Elastyczność zatrudnienia 
przejawia się w łatwym procesie zatrudniania i  zwalniania pracowników, a bezpieczeństwo socjalne oznacza rozbudowany 
system zabezpieczeń społecznych oraz wysokie świadczenia socjalne. Ochrona zatrudnienia jest niewielka, ale zwalniani 
pracownicy szybko znajdują nową pracę. 
10 Wskaźniki te były następujące: podniesienie wskaźnika zatrudnienia w regionie, zwiększenie liczby osób długotrwale 
bezrobotnych w szkoleniach, zwiększenie liczby kobiet w programach aktywizujących, zwiększenie liczby osób powyżej  
50 roku życia w programach aktywizujących, wzrost liczby samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji/pożyczki  
ze środków krajowych lub europejskich, wzrost zatrudnienia wśród niepełnosprawnych, zmniejszenie liczby bezrobotnych 
wśród osób do 25 roku życia, wzrost liczby ofert pracy niesubsydiowanej.  
11 http://rops-katowice.pl/sites/default/filesimages/startpolspo.pdf 
12 http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2010/02/24/1267017716/1267017953.pdf 
13 http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1334141717&id_menu=566 
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zatrudnienia działania i cele do osiągnięcia wpisywały się w realizację ww. strategii. 
I tak, w Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+” w ramach celu 
operacyjnego B.2 Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności 
mieszkańców przyjęto, że jednym z głównych efektów planowanych działań będzie 
spadek odsetka długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych do 25 roku życia 
i powyżej 45 roku życia, ułatwianie wejścia na rynek pracy absolwentom szkół oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy. W Strategii polityki społecznej województwa 
śląskiego na lata 2006 – 2020 wśród celów strategicznych wskazano: wzmacnianie 
polityki prorodzinnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmacnianie 
równych szans osób niepełnosprawnych, a kierunki działań do ich osiągnięcia to 
m.in.: polepszanie jakości życia rodzin, tworzenie warunków do zachowania 
samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie 
i wspieranie działań na rzecz włączenia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym do życia społecznego. W Strategii polityki społecznej wskazano,  
że podstawowym warunkiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest 
prowadzenie działań mających na celu zwiększenie dostępności do zatrudnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 186 – 349) 

Dyrektor Urzędu w okresie objętym kontrolą nie sporządzał dodatkowych  
analiz dotyczących realizacji założeń ww. dokumentów strategicznych, poza 
opracowanymi sprawozdaniami z realizacji planów zatrudnienia i coroczną analizą 
rynku pracy w województwie, pn. „Rynek pracy w województwie śląskim w (…) r.” 
Dyrektor Urzędu w wyjaśnieniach podał, że nie był proszony przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego o przygotowanie i przekazanie jakichkolwiek 
analiz w kontekście realizacji ww. dokumentów strategicznych. Zaznaczył, że 
pracownicy Urzędu brali udział w pracach zespołu zadaniowego ds. warunków 
życia, wchodzącego w skład Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki 
Społecznej14, jak również zapraszano ich do pracy w zespołach zadaniowych 
pracujących nad strategią rozwoju województwa. Dodał, że wszystkie analizy 
i badania są dostępne na stronie internetowej Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 350 – 356) 

Opracowane plany zatrudnienia zawierały diagnozę sytuacji na rynku pracy, w tym 
bezrobocia z podziałem na poszczególne subpopulacje (m.in. wg wieku, płci czy 
wykształcenia). Dane przedstawiano z uwzględnieniem powiatów lub 
podregionów15. W planach tych wskazywano m.in. na terytorialne zróżnicowanie 
bezrobocia, wysoki poziom bezrobocia długotrwałego oraz niewystarczającą liczbę 
małych zakładów pracy, które w największym stopniu generują nowe miejsca pracy. 
Przeprowadzona diagnoza sytuacji na rynku pracy wykazała, że w latach 2010 – 
2014, w odniesieniu do Bytomia, wartości takich wskaźników jak: stopa bezrobocia, 
liczba bezrobotnych oraz udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych 
ogółem należały do najwyższych w województwie śląskim. I tak, w Bytomiu 
w 2010 r. stopa bezrobocia wyniosła 18,1%, w 2011 r. – 19,1%, w 2012 r. – 20,0%, 
w 2013 r. – 20,7%, w 2014 r. – 19,2% i w latach 2010 – 2011 i 2014 r. była 
najwyższa w województwie. Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych 
ogółem w 2010 r. wyniósł 52,1%, w 2011 r. – 58,0%, w 2012 r. – 58,7%, w 2013 r. – 
60,9%, w 2014 r. – 65,9% i w okresie tym był najwyższy w województwie oraz 
wykazywał tendencję rosnącą. Liczba bezrobotnych na koniec 2010 r. wyniosła 
9 879 osób, w 2011 r. – 10 707 osób, w 2012 r. – 10 966 osób, w 2013 r. – 11 571 

                                                      
14 Powołanego przez Marszałka. 
15 W województwie ustalono osiem podregionów: częstochowski, sosnowiecki, bytomski, katowicki, gliwicki, tyski, rybnicki 
i bielski.  
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osób, w 2014 r. – 10 387 osób i w porównaniu do pozostałych powiatów Bytom 
zajmował czołowe miejsce w województwie.  

(dowód: akta kontroli str. 186 – 349) 

1.3. Wyznaczone w planach zatrudnienia cele i działania odnosiły się do całego 
województwa. Urząd nie realizował specjalnych projektów (zadań) na rzecz Bytomia 
dotyczących rozwiązywania problemów na rynku pracy. Zrealizowane projekty, 
w których brali udział mieszkańcy Bytomia wynikały z działań typowych, 
podejmowanych w stosunku do wszystkich samorządów powiatowych regionu.  
Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że Urząd, jako instytucja o charakterze regionalnym, 
podejmuje działania o zasięgu ponadlokalnym, których zakres wykracza poza jeden 
powiat. Zadania z obszaru danego powiatu leżą w gestii władz tego powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 186 – 356) 

1.4. Sprawozdania z realizacji planów zatrudnienia, przedstawiane Zarządowi 
Województwa Śląskiego, zawierały m.in. informacje dotyczące wartości osiągniętych 
wskaźników, a także działań podjętych w ramach planów zatrudnienia. Według 
sprawozdań Urzędu, w latach 2010 – 2014 zakładane wartości wskaźników 
osiągnięto w województwie śląskim w odniesieniu do: wzrostu wskaźnika 
zatrudnienia w regionie, zwiększenia liczby osób powyżej 45/50 roku życia 
w programach aktywizujących, zmniejszenia liczby bezrobotnych wśród osób do 
25 roku życia, wzrostu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych, wzrostu liczby 
samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji (pożyczki) oraz wzrostu liczby ofert 
pracy niesubsydiowanej.  
Docelowych wartości nie osiągnięto natomiast w latach 2010-2013 w odniesieniu do 
takich wskaźników jak: utrzymanie liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia  na 
poziomie roku poprzedniego oraz zmniejszenie liczby długotrwale bezrobotnych 
w liczbie bezrobotnych ogółem. Wskaźników tych nie osiągnięto również 
w odniesieniu do Bytomia, gdzie w latach 2010 – 2013 wystąpił systematyczny 
wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Zwiększył się także udział 
długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem.  
Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że rynek pracy po kryzysie gospodarczym z końca 2007 r. 
stał się bardziej wymagający. Wiele zakładów pracy zwalniało pracowników, wiele 
firm upadło. Kulminacja niekorzystnych trendów na lokalnych i regionalnym rynku 
pracy wystąpiła w latach 2009 – 2013. W tym okresie niewiele powiatów w kraju 
potrafiło obniżyć wskaźniki dotyczące bezrobocia. Zdaniem Dyrektora, nie należy 
oczekiwać, że w sytuacji kryzysu w gospodarce krajowej nastąpi widoczna poprawa 
w miastach, dla których poziom bezrobocia nie jest jedynym problemem. 
 
Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę zadania samorządu województwa, określone 
w ustawie o zatrudnieniu i  realizowane przez wojewódzki urząd pracy, rolą tego 
urzędu jest także poszukiwanie i inicjowanie nowych rozwiązań, ukierunkowanych 
na problemy w województwie, m.in. w zakresie tworzenia warunków dla lepszego 
rozwoju przedsiębiorczości oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które przyniosą 
oczekiwany efekt w postaci zmniejszenia bezrobocia.   

 (dowód: akta kontroli str. 180 – 185, 350 – 569) 

1.5. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 9 ustawy 
o zatrudnieniu16, Dyrektor Urzędu przedstawiał, każdego roku, Przewodniczącemu 
Sejmiku Województwa Śląskiego analizę sytuacji na rynku pracy pn. „Rynek pracy 
w województwie śląskim w (…) r.” W opracowaniu tym przedstawiono m.in.: główne 

                                                      
16 Zgodnie z ww. przepisem, sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji 
zadań w zakresie polityki rynku pracy.  
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tendencje bezrobocia zaobserwowane w regionie, poziom i strukturę bezrobocia, 
a także działania urzędów pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.  

(dowód: akta kontroli str. 570 – 619) 

1.6. Urząd nie realizował programów regionalnych, o których mowa w art. 66c 
ustawy o zatrudnieniu, inicjowanych przez marszałka województwa lub na wniosek 
starostów, wojewódzkiej rady rynku pracy albo wojewódzkiej komisji dialogu 
społecznego. W myśl ww. przepisu, na podstawie diagnozy sytuacji na rynku pracy 
wojewódzki urząd pracy określa grupy, dla których konieczne jest przygotowanie 
programu regionalnego oraz dokonuje wyboru powiatów o najwyższym udziale tych 
bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie. Dyrektor Urzędu wyjaśnił, 
że nie realizowano takich programów, gdyż ww. przepis wszedł w życie w maju 
2014 r.  
 
NIK zwraca uwagę, że to właśnie podejście lokalne i regionalne uwzględniające 
obszarowe zróżnicowanie przyczyn określonego stanu, jak również jego natężenia 
i dynamiki, pozwala na właściwe, zindywidualizowane zaprogramowanie rozwiązań 
i osiągnięcie dużej skuteczności takich działań na poziomie lokalnym, a efekty 
działań na poziomie lokalnym przekładają się na wyniki całego województwa. 

 (dowód: akta kontroli str. 350 – 356) 

Urząd realizował zadania objęte kontrolą zgodnie z założeniami dokumentów 
strategicznych i programowych Samorządu Województwa Śląskiego. Mimo 
podejmowanych działań nie osiągnięto jednak części z istotnych, zakładanych 
w planach zatrudnienia wskaźników dotyczących skali i charakteru bezrobocia.  

2. Realizacja  działań/projektów/zadań. 

2.1. W latach 2010 – 2014 Urząd pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki17, w ramach którego zrealizowano 
33 projekty, w których brali udział mieszkańcy Bytomia, a 8 z nich skierowanych było 
bezpośrednio do tych mieszkańców18. W ramach projektów przeprowadzano m.in.: 
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, warsztaty aktywizujące, szkolenia 
językowe, szkolenia administracyjno-biurowe (kadry, płace, księgowość), warsztaty 
komputerowe, warsztaty z poszukiwania pracy, praktyki i staże zawodowe, a także 
przekazano środki na podjęcie działalności gospodarczej. Łącznie, w tym okresie, 
4 801 Bytomian (bezrobotni, pracujący) wzięło udział w ww. projektach.  
Urząd realizował jeden projekt w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy 
z województwa śląskiego, natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu zrealizował 
siedem projektów.  
W okresie objętym kontrolą samorząd Bytomia przystąpił trzykrotnie do konkursów 
realizowanych w ramach POKL, ogłaszanych przez Urząd, z tego w dwóch 
przypadkach projekt otrzymał dofinansowanie19.  
Podczas wyboru projektów konkursowych w ramach Poddziałania 6.1.1. POKL – 
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Urząd 
stosował kryterium, które miało na celu poprawę sytuacji na rynku pracy 
w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia. Przy ocenie projektu beneficjenci 
przystępujący do konkursu otrzymywali bowiem dodatkowe punkty za realizację 
projektu na terenie tych powiatów.  

(dowód: akta kontroli str. 350 – 356, 620 – 622) 

                                                      
17 Zwanego dalej „POKL”. 
18 Niektóre projekty realizowane były do 30 czerwca 2015 r. 
19 Projekt pn. „PUP + Pracodawca = Współpraca” w konkursie nr 1/POKL/6.1.1./2011 oraz projekt pn. „”Staż – początek kariery 
zawodowej” w konkursie nr 1/POKL/6.1.1./2013.  
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Szczegółowej kontroli poddano osiem projektów adresowanych bezpośrednio do 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Bytomian. Były to następujące projekty: 

1) „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany przez Urząd w partnerstwie 
z powiatowymi urzędami pracy województwa śląskiego w okresie od 1 czerwca 
2013 r. do 30 czerwca 2015 r, w ramach Działania 6.2. POKL – Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem projektu było 
przeszkolenie bezrobotnych w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej 
działalności, a następnie udzielenie im dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Na dzień 25 maja 2015 r. w projekcie wzięło udział 
39 mieszkańców Bytomia, których objęto indywidualnym planem działania20, 
a 38 z nich wzięło udział w szkoleniach w zakresie przedsiębiorczości 
i prowadzenia własnej działalności. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
udzielono dotacji 33 Bytomianom na łączną kwotę 720,4 tys. zł21. Osoby te 
rozpoczęły działalność w czerwcu (jedna osoba) i lipcu 2014 r., a zaświadczenia 
o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym niezaleganiu w opłacaniu 
podatków i składek do ZUS, obowiązane są składać po okresie 12 miesięcy od 
jej rozpoczęcia.  

2) „Załóż swoją firmę – wsparcie dla mieszkańców podregionu bytomskiego” 
realizowany przez Centrum Doradztwa Unijnego (…) z siedzibą w Poznaniu, 
w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r., w ramach Działania 6.2. 
POKL – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem 
projektu było przeszkolenie bezrobotnych podregionu bytomskiego w zakresie 
przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności, a następnie udzielenie  
im dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotację otrzymało 
17 Bytomian, którzy prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 1 rok. 
W związku z powyższym efektywność zatrudnieniowa wskazana w projekcie 
została osiągnięta.  

3) „Energia 50+” realizowany przez CONSULTOR Sp. z o.o. w Lublinie, w okresie 
od 1 kwietnia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r., w ramach Działania 6.1. POKL – 
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie, Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy. Celem projektu było objęcie bezrobotnych 
i nieaktywnych zawodowo Bytomian w wieku powyżej 50 lat IPD, a następnie ich 
udział w szkoleniach zawodowych, odbycie staży i zatrudnienie na okres 
3 miesięcy. W projekcie założono, że IPD zostanie objętych 80 osób, szkolenia 
zawodowe ukończą 72 osoby, 60 osób odbędzie staże a 28 zostanie 
zatrudnionych. W wyniku realizacji projektu IPD objęto 89 bezrobotnych 
Bytomian, 82 osoby ukończyło szkolenia zawodowe, 60 osób odbyło staże 
a 33 osoby podjęło zatrudnienie22 na okres co najmniej 3 miesięcy. Założenia 
projektu zostały osiągnięte.  

4) „Technologia w służbie rynku pracy” realizowany przez „American Systems” 
Sp. z o.o. w Kutnie, w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r., 
w ramach Poddziałania 6.1.1. POKL – Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Celem projektu było objęcie IPD 
bezrobotnych w wieku do 27 roku życia z powiatu myszkowskiego, 
częstochowskiego i Bytomia, a następnie ich udział w szkoleniach podnoszących 

                                                      
20 Zwanym dalej „IPD”. 
21 W umowie partnerskiej ustalono dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu środki w kwocie 955,6 tys. zł. Wobec jednego 
wnioskodawcy, któremu udzielono dotację prowadzone jest postępowanie sądowe w celu jej zwrócenia w związku 
z nierozliczeniem się z otrzymanego wsparcia.  
22 Zawarto umowę o pracę  lub umowę cywilnoprawną na okres co najmniej 3 miesięcy.  
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lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe, odbycie staży zawodowych 
i zdobycie zatrudnienia na okres 3 miesięcy. W projekcie założono, że 68 osób 
zostanie objętych IPD i ukończy szkolenia zawodowe oraz odbędzie staże 
zawodowe, a 27 osób zostanie zatrudnionych na okres 3 miesięcy. Na dzień 
28 lutego 2015 r. objętych IPD zostało 24 osoby, szkolenia zawodowe ukończyło 
60 osób, a staże zawodowe odbyło 51 osób. Dziesięć osób zostało 
zatrudnionych (z tego 5 mieszkańców Bytomia) na okres co najmniej 3 miesięcy. 

5) „Klucz do pracy” realizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach, w okresie od 1 października 2012 r. do 31 lipca 
2014 r., w ramach Poddziałania 6.1.1. POKL – Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Celem projektu było przeprowadzenie 
szkoleń i staży zawodowych, a następnie zdobycie zatrudnienia przez 
bezrobotnych i osoby nieaktywne zawodowo z powiatów o stopie bezrobocia co 
najmniej 14,8% (kobiety, długotrwale bezrobotni, w wieku 18 – 24 lata i 50 – 64 
lata). W projekcie założono, że w szkolenia zakończy 120 osób, 62 osoby 
odbędą staże zawodowe, a 19 osób zostanie zatrudnionych na okres 3 miesięcy. 
W wyniku realizacji projektu, 121 osób zostało przeszkolonych, 63 osoby odbyło 
staże zawodowe, a 24 osób podjęło zatrudnienie23. Założenia projektu zostały 
osiągnięte. 

6) „Szansa na nowy zawód” realizowany przez Górnośląską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Katowicach, w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 
2013 r., w ramach Poddziałania 6.1.1. POKL – Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Celem projektu było przeprowadzenie 
szkoleń zawodowych i warsztatów psychologicznych dla bezrobotnych i osób 
nieaktywnych zawodowo z terenu Bytomia, Piekar Śląskich i powiatu 
będzińskiego. Założenia projektu zostały osiągnięte, gdyż w projekcie ustalono, 
że szkolenia zakończy 50 osób, a ukończyło 59 osób, w tym 24 Bytomian. 

7) „Młodzi na start” realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach, w okresie od 1 marca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r., w ramach 
Poddziałania 6.1.1. POKL – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy. Celem projektu było objęcie IPD bezrobotnych w wieku 
18 – 24 lata z terenu Bytomia, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich i Piekar 
Śląskich, a następnie przeprowadzenie dla nich szkoleń zawodowych, odbycie 
staży i zdobycie zatrudnienia. Projekt zakładał objęcie IPD i przeszkolenie 
100 bezrobotnych, odbycie staży przez 80 osób i podjęcie zatrudnienia na okres 
3 miesięcy przez 40 osób. Na dzień 31 marca 2015 r. objętych IPD zostało 
101 osób, przeszkolono 95 osób, staże odbyło 42 osoby, a zatrudnienie podjęło 
13 osób. Dwudziestu pięciu bezrobotnych mieszkańców Bytomia zakończyło 
udział w projekcie, a 8 z nich podjęło zatrudnienie, z tego 6 na okres co najmniej 
3 miesięcy. 

8) „Specjalistka ds. projektów miękkich – nowy zawód dla niepracujących 
wykształconych kobiet” realizowany przez „Muster-in” w Gliwicach, w okresie od 
1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r., w ramach Poddziałania 6.1.1. POKL – 
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
Celem projektu było objęcie IPD i przeszkolenie 50 kobiet pozostających bez 
zatrudnienia z terenu Bytomia, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, 
Świętochłowic i Zabrza. Założenia projektu zostały osiągnięte, gdyż IPD objęto 
i przeszkolono 50 kobiet, w tym 29 z Bytomia.  

                                                      
23 Ośmiu Bytomian ukończyło szkolenia, w tym 2 osoby zostały zatrudnione.  
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W odniesieniu do zakończonych projektów ustalono, że założone w projektach 
rezultaty zostały osiągnięte, a projekty zostały zrealizowane w terminie wskazanym 
w umowie o dofinansowanie.  
Pięć spośród ww. projektów zostało skontrolowanych przez pracowników Urzędu. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że w jednym przypadku beneficjent 
zawyżył wydatki kwalifikowane o kwotę 2,5 tys. zł (środki te zostały zwrócone na 
konto Urzędu). W odniesieniu do pozostałych projektów nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
NIK zauważa, że wymaganym rezultatem ww. projektów, w żadnym przypadku nie 
było długotrwałe zatrudnienie bezrobotnego, a okres zatrudnienia wymagany w tych 
projektach (za wyjątkiem samozatrudnienia) określano na: „co najmniej 3 miesiące”. 

(dowód: akta kontroli str. 620 – 1048, 1139 – 1154, 1166 – 1180)  

2.2. Dyrektor Urzędu opiniował pozytywnie składane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Bytomiu  wnioski o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy, będące 
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2010 – 2014, Powiatowy 
Urząd Pracy otrzymał środki z rezerwy Funduszu Pracy w łącznej kwocie 
3 430,6 tys. zł, z tego w 2010 r. – 372,5 tys. zł, w 2011 r. – 1 100,0 tys. zł, w 2012 r. 
– 700,0 tys. zł, w 2013 r. – 875,0 tys. zł i w 2014 r. – 383,1 tys. zł. Środki te 
przeznaczono na zorganizowanie staży i robót publicznych dla bezrobotnych 
Bytomian.  

(dowód: akta kontroli str. 1061 – 1069, 1137)  

2.3. Przy podziale środków z Funduszu Pracy uwzględniano sytuacje szczególne na 
rynku pracy w poszczególnych powiatach. Na uchwalony przez Sejmik 
Województwa Śląskiego algorytm podziału środków z Funduszu, zaproponowany 
przez Dyrektora Urzędu, wpływ miały następujące kryteria: liczba bezrobotnych, 
stopa bezrobocia, struktura bezrobocia, tj. liczba bezrobotnych w wieku do 30 roku 
życia i wieku powyżej 50 roku życia, kwota środków Funduszu Pracy przeznaczona 
na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, efektywność działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji 
bezrobotnych. Algorytm podziału środków ustalono w 2010 r. i w 2014 r. w związku 
z nowelizacjami ustawy o zatrudnieniu. Zgodnie z algorytmem większe środki 
z Funduszu Pracy otrzymywały powiaty, w których liczba bezrobotnych, w tym 
bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz stopa bezrobocia były 
wyższe od średniej w województwie.   

(dowód: akta kontroli str. 1061 – 1068, 1071 – 1079, 1085 – 1093) 

2.4. W sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
państw, o których mowa w art. 8a ustawy o zatrudnieniu, Marszałek Województwa 
Śląskiego wydał od kwietnia 2012 r. do końca 2014 r. 172 decyzje ustalające prawo 
do zasiłku dla bezrobotnych, mieszkających w Bytomiu. 

(dowód: akta kontroli str. 1070) 

2.5. W okresie objętym kontrolą posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 
Województwa Śląskiego, obsługiwanej przez WUP, odbywały się co najmniej raz na 
kwartał, co spełniało wymogi określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy24.  
Na posiedzeniach Rada omawiała m.in.: aktualną sytuację na śląskim rynku pracy, 
poziom i strukturę bezrobocia, wdrożenie projektów realizowanych w ramach POKL, 
zasady podziału środków z Funduszu Pracy i ich wykorzystanie na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Ponadto, 

                                                      
24 Dz. U. z 2014 r., poz. 630. 
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opiniowano projekty planów zatrudnienia, a także omawiano sprawozdania z ich 
realizacji, oceniano okresowe sprawozdania z działalności Urzędu, a także 
opiniowano pod względem zgodności z potrzebami rynku pracy wnioski 
o utworzenie w szkołach na terenie województwa śląskiego nowych kierunków 
kształcenia zawodowego.  
Na podstawie protokołów z posiedzeń Rady ustalono, że problemy związane 
z trudną sytuacją na rynku pracy w Bytomiu nie były przedmiotem 
zindywidualizowanego zainteresowania Rady. 

(dowód: akta kontroli str. 61 – 179, 1061 – 1068) 

Urząd realizował działania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 
zawodowej w Bytomiu, wypełniając prawidłowo zadania Instytucji Pośredniczącej 
II stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki25, w ramach którego zrealizowano 
33 projekty, w których uczestniczyli mieszkańcy tego miasta.  

 

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 Kontroli26 
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, 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  
Witold Wilk 

Specjalista kontroli państwowej  

 

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

 

                                                      
25 Zwanego dalej „POKL”. 
26 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, zwana dalej: „ustawą o NIK”. 
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