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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 

Kontrolerzy 1. Maria Talik, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 93255 z dnia 7 maja 2015 r.  

2. Magdalena Buchwald, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 94756 z dnia 7 maja 2015 r. 

 [dowód: akta kontroli str. 1-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego1, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego2 (od dnia 1 grudnia 2014 r.)3. 
 [dowód: akta kontroli str. 5-26] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia4, iż Urząd prawidłowo, w zakresie wynikającym 
z kompetencji jednostki i uwarunkowań systemowych polityki społecznej, realizował zadania  
mające wpływ na sytuację mieszkańców Bytomia. Skontrolowane działania miały jednak 
ograniczony wpływ na rozwiązanie problemów społecznych tego miasta w latach 2010 -
2014.  

Samorząd Województwa Śląskiego5 z należytą starannością diagnozował6 sytuację 
w regionie, w tym w Bytomiu, identyfikując występujące tam najistotniejsze problemy 
społeczno-ekonomiczne. Cele i kierunki działań określone w dokumentach strategicznych 
i programowych Województwa były spójne i odpowiadały zidentyfikowanym problemom. 
W celu możliwie pełnej diagnozy sytuacji społecznej w województwie śląskim monitorowano 
wybrane problemy w regionie7, opracowując szereg raportów, m.in. w ramach 
realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego8 
projektów systemowych9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-201310, przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach11 zadań związanych z opracowywaniem badań  
i analiz rynku pracy12. 

NIK pozytywnie ocenia uwzględnienie w dokumentach strategicznych i programowych 
Województwa (w szczególności w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

                                                      
1 Dalej zwany „Urzędem”. 
2 Dalej zwany „Marszałkiem”.  
3 Uprzednio: Bogusław Śmigielski (od 12 stycznia 2008 r. do 2 grudnia 2010 r.), Adam Matusiewicz (od 2 grudnia 2010 r. do  
21 stycznia 2013 r.), Mirosław Sekuła (od 21 stycznia 2013 r. do 1 grudnia 2014 r.). 
4 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 
5 Dalej zwanego „Województwem”. 
6 W tym poprzez m.in. właściwe merytorycznie wydziały Urzędu lub nadzorowane przez nie jednostki organizacyjne 
Województwa, w szczególności Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego. 
7 Art. 21 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. 
8 Dalej zwany „ROPS” 
9 Projekty: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” (projekt obejmujący m.in. 
zadanie „Badania i analizy”) oraz „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” (co dotyczyło w szczególności działalności tzw. 
Obserwatorium Integracji Społecznej, tj. komórki analityczno-badawczej mającej na celu systematyczne diagnozowanie 
i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie). 
10 Zwanego dalej „PO KL”. 
11 Dalej zwany „WUP”. 
12 Stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.). 
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2020+”13 oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 
2014-202014), szeregu szczególnych działań przewidzianych dla tzw. Obszarów 
Strategicznej Interwencji15, w tym dla Bytomia, który, z uwagi na kumulację problemów 
społeczno-ekonomicznych, zaliczono do miast o najwyższym nasileniu potrzeb 
rewitalizacyjnych w regionie. Zapisy tych dokumentów były zbieżne z krajowymi oraz 
europejskimi założeniami strategicznymi.  

W poprzednim okresie programowania funduszy unijnych (2007-2013) Miasto Bytom oraz 
jego jednostki organizacyjne, a także podmioty prowadzące działalność na terenie Bytomia, 
uzyskiwały dofinansowanie ze środków europejskich, w szczególności w ramach PO KL16, 
którego działania nakierowane były na rozwiązywanie m.in. takich problemów, jak 
bezrobocie lub wykluczenie społeczne, przy czym projekty realizowane na terenie Bytomia 
podlegały dofinansowaniu na ogólnych zasadach17. 

W opracowanych dokumentach - Strategii Rozwoju Województwa18, jak również 
w poszczególnych programach związanych z realizacją Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego na lata 2006-202019 - wyznaczonym celom, w ramach których 
wytyczono kierunki działań, przypisano wskaźniki pozwalające na monitorowanie i ocenę ich 
realizacji.  

Nie dotyczyło to jednakże samej Strategii Polityki Społecznej (obowiązującej do dnia 
przeprowadzenia czynności kontrolnych20), w której nie ustalono wskaźników realizacji 
działań ani ich ram finansowych wymaganych przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej21. Izba zauważa przy tym, że w projekcie aktualizacji Strategii, 
przyjętym przez Zarząd Województwa w maju 2015 r., elementy te uwzględniono.  

Realizację obowiązujących w badanym okresie dokumentów programowych Województwa 
związanych z realizacją celów polityki społecznej22 i polityki rynku pracy23, za wyjątkiem 
jednego przypadku, monitorowano prawidłowo. Wyjątkiem tym był program pn. „Warunki 
i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim - szanse i zagrożenia”, przyjęty na 
lata 2008-2013 jako jeden z programów operacyjnych Strategii Polityki Społecznej, 
w którym nie określono sposobu monitorowania i ewaluacji24 jego realizacji i działań takich 
nie prowadzono mimo ustalenia w programie wskaźników ewaluacji dla każdego 
z wyznaczonych tam celów operacyjnych i działań.  

Uwaga NIK dotyczy również nieujęcia w porządkach obrad sesji Sejmiku w 2014 r. punktu 
dotyczącego dokonania przez Sejmik oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań 
w zakresie polityki rynku pracy, o której mowa w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia  

                                                      
13 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjęta uchwałą Sejmiku nr IV/38/2/2013 z 1 lipca 2013 r. 
(uchwała w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” - projekt uchwały Sejmiku, 
przedłożony Sejmikowi, został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa z 18 kwietnia 2013 r.), dalej zwana Strategią „Śląskie 
2020+” lub „Strategią z 2013 r.”. 
14 Zwany dalej „RPO WSL” (RPO WSL na lata 2007-2013 zwany dalej „RPO WSL 2007-2013”, a RPO WSL na lata 2014-2020 
- „RPO WSL 2014-2020”). 
15 Zwanych dalej „OSI”. 
16 Projekty realizowane ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013, nakierowane na rozwiązywanie 
problemów Bytomia, przedstawiono w rozdziale III.4 wystąpienia. 
17 Zgodnie z systemem realizacji PO KL, projekty realizowane na rzecz Bytomia, tak jak pozostałe projekty, podlegały 
obiektywnej ocenie, w wyniku której musiały uzyskać punktację skutkująca możliwością uzyskania dofinansowania. 
W przeciwieństwie do okresu programowania 2014-2020, projektom realizowanym na rzecz Bytomia nie poświęcono 
wyodrębnionej alokacji, która podlegałaby rozdysponowaniu w procedurze pozakonkursowej bądź poprzez dedykowane 
konkursy lub kryteria wyboru. 
18 W Strategii Rozwoju Województwa „Śląskie 2020”, przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa nr III/47/1/2010 z 17 lutego 
2010 r. (uchwała w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 poprzez przyjęcie 
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” - projekt uchwały Sejmiku, przedłożony Sejmikowi, został przyjęty 
uchwałą Zarządu Województwa z 2 lutego 2010 r.), dalej zwanej Strategią „Śląskie 2020” lub „Strategią z 2010 r.”, jak również 
w Strategii „Śląskie 2020+” (z 2013 r.). 
19 Przyjętej uchwałą nr II/47/3/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z 24 kwietnia 2006 r., dalej zwanej „Strategią Polityki 
Społecznej” lub „WSPS”. Tekst WSPS opublikowano na stronach BIP Urzędu. 
20 Tj. do dnia 30 czerwca 2015 r. 
21 Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm., dalej zwanej „ustawą o pomocy społecznej”. 
22 Programów związanych z realizacją celów określonych w WSPS, wymienionych m.in. w rozdziale III.3 niniejszego 
wystąpienia. 
23 Regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia (dalej zwanych także „RPDZ”), o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy  
o promocji zatrudnienia. 
24 W tym np. takich elementów, jak częstotliwość, sposób i terminy dokonywania poszczególnych czynności w tym zakresie 
oraz dokumenty, w których powinny zostać przedstawione ich wyniki, ze wskazaniem podmiotów i organów, którym powinny 
zostać one przedłożone i sposobu, w jaki powinny zostać wykorzystane. 
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2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy25, mimo przygotowania przez 
WUP i przekazania26 radnym Sejmiku w kwietniu 2014 r. opracowań za 2013 rok,  
analogicznych do wykorzystywanych do przedmiotowej oceny w latach poprzednich,  
pt. „Rynek pracy w województwie śląskim” oraz „Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie 
polityki rynku pracy”27. 

Urząd prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami, realizował zbadane działania mające 
na celu poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej w Bytomiu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania służące identyfikacji problemów społecznych Bytomia. 

1.1. Do najważniejszych dokumentów Województwa, opracowanych w latach objętych 
kontrolą (2010-2014), w których przedstawiono diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej 
mieszkańców Śląska, zawierających m.in. dane odnoszące się do sytuacji i problemów 
społecznych mieszkańców Bytomia, należały: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego: 
„Śląskie 2020” oraz „Śląskie 2020+”28, Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
na lata 2006-2020 (WSPS), dokumenty programowe lub planistyczne służące realizacji 
celów określonych w WSPS, regionalne plany działań na rzecz zatrudnienia. 

1.1.1. Przedstawiona w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” oraz 
„Śląskie 2020+” diagnoza sytuacji województwa i jego mieszkańców obejmowała 
odniesienia do sytuacji poszczególnych subregionów, gmin i powiatów, w tym Bytomia29. 
Jak wskazano w Strategii „Śląskie 2020+”, pomimo iż województwo śląskie zajmowało 
trzecie miejsce wśród regionów z najniższą stopą bezrobocia, występowało w nim w tym 
zakresie duże zróżnicowanie terytorialne. Stopa bezrobocia zawierała się bowiem  
w przedziale od 4,3% (w Katowicach) do 19,1% (w Bytomiu). Podregion bytomski został 
ponadto wymieniony wśród czterech podregionów30 z najniższymi wartościami tempa 
wzrostu (w latach 2002-2010) oraz PKB per capita (w 2010 r.)31. Odniesienia do sytuacji 
Bytomia zamieszczono także w „Diagnozie Strategicznej Rozwoju Województwa Śląskiego 
na potrzeby aktualizacji Strategii”32. Bytom zaliczono tam m.in. do powiatów najbardziej 
problemowych w obszarze rynku pracy33. Jednocześnie wymieniono go wśród powiatów 
charakteryzujących się największą aktywnością w realizacji inwestycji rewitalizacyjnych 
mierzoną łączną wartością projektów w latach 2004-201234.  
W Strategii (z 2010 r., jak również z 2013 r.) przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy 
obejmującej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w poszczególnych obszarach 
(SWOT). Nie odnosiły się one bezpośrednio do Bytomia, lecz do całego województwa, 
                                                      
25 Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm., dalej zwanej „ustawą o promocji zatrudnienia”. 
26 Przekazywano je pocztą, razem z innymi materiałami na sesję Sejmiku, w formie otrzymanych z WUP płyt CD oraz pocztą 
elektroniczną. 
27 W latach wcześniejszych przedłożenie Sejmikowi przygotowanych przez WUP opracowań udokumentowano w protokołach 
sesji Sejmiku, w odrębnym punkcie porządku obrad. 
28 Tekst Strategii „Śląskie 2020” i „Śląskie 2020+” opublikowano na stronach BIP Urzędu. 
29 W Strategii „Śląskie 2020” przedstawiono dane statystyczne dotyczące np. liczby ludności i gęstości zaludnienia, struktury 
pracujących wg sektorów ekonomicznych, stopy bezrobocia i wielkości bezrobocia wg płci (ujęto je w formie graficznej, na 
mapach obejmujących podział na gminy lub powiaty) oraz wskaźnika produktywności, Produktu Krajowego Brutto i wybranych 
wskaźników spójności społeczno-gospodarczo-terytorialnej województwa śląskiego (w podziale na subregiony), natomiast  
w Strategii „Śląskie 2020+” - m.in. dane dotyczące gęstości zaludnienia, zmian w liczbie ludności, stopy bezrobocia 
rejestrowanego w województwie śląskim (w podziale na gminy lub powiaty), a także obszarów wymagających rewitalizacji 
(zamieszczono mapę przedstawiającą poziomy nasilenia potrzeb rewitalizacyjnych w poszczególnych gminach). Jak podano, 
w Strategii „Śląskie 2020+” dokonano „jedynie prezentacji ogólnych i najważniejszych zjawisk”, natomiast „pełny materiał 
analityczny” zaprezentowany został w odrębnym opracowaniu (pt. „Diagnoza Strategiczna Rozwoju Województwa Śląskiego 
na potrzeby aktualizacji Strategii”). 
30 Oprócz Bytomia także podregiony: bielski, częstochowski i sosnowiecki. 
31 W województwie śląskim w 2010 r. najniższy poziom PKB na 1 mieszkańca odnotowano w podregionie bytomskim  
(28,6 tys. zł), natomiast najwyższy - w podregionie tyskim (55,5 tys. zł). 
32 Opracowanie z grudnia 2012 r., przygotowane przez Regionalne Centrum Analiz Strategicznych (komórkę organizacyjną 
Urzędu Marszałkowskiego). Stanowiło ono materiał pomocniczy do opracowania Strategii Rozwoju Województwa „Śląskie 
2020+”. 
33 Jak wskazano, w Bytomiu odnotowano najwyższą stopę bezrobocia (w końcu grudnia 2011 r. - 19,1%) i najwyższy 
procentowy udział długotrwale bezrobotnych wśród ogółu zarejestrowanych (w 2011 r. - 58%). 
Na koniec grudnia 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła w Bytomiu, jak podano, 10,7 tys. zł (wśród miast na 
prawach powiatu Bytom zajmował w tym zakresie drugie miejsce, po Częstochowie). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano 
w Katowicach (4,3%). 
34 Obok powiatu wodzisławskiego i Chorzowa. Jednocześnie podkreślono, że potrzeby w zakresie rewitalizacji są znacznie 
większe, o czym świadczy liczba projektów składanych w ramach poszczególnych naborów wniosków. 
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jednak problemy występujące w Bytomiu wpisywały się w ich zakres. Wskazano tam m.in. 
na: niski poziom aktywności zawodowej, niską jakość przestrzeni publicznych i standardów 
mieszkaniowych obniżającą warunki życia, degradację starych dzielnic przemysłowych 
i centrów miast wymagających rewitalizacji35, niedostosowanie tempa budownictwa 
mieszkaniowego do potrzeb społecznych. Podnoszono także  nasilanie się zjawisk 
przestępczości i patologii społecznych na obszarach dużych miast, wysoki odsetek osób 
długotrwale bezrobotnych, wysoką koncentrację problemów społecznych na terenach 
zdegradowanych, deficyt budownictwa i niską jakość zasobów mieszkaniowych36. 
Jednocześnie do mocnych stron województwa zaliczono m.in. duży potencjał organizacji 
pozarządowych37 działających w obszarze pomocy społecznej, a do szans - m.in. wzrost 
znaczenia polityki spójności UE, dostępność funduszy strukturalnych przeznaczonych na 
rozwój zasobów ludzkich, wsparcie finansowe realizacji zadań związanych z rewitalizacją 
społeczną, obecność zagadnień związanych z rewitalizacją społeczną w regionalnych 
programach operacyjnych, dużą ilość dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji społecznej 
w miastach oraz wzmocnienie roli ekonomii społecznej jako alternatywnej formy aktywności 
zawodowej. 

[dowód: akta kontroli str. 785-788, 1263-1265, 1270-1292, 1296, 1302-1308] 

1.1.2. W Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 (WSPS)  
odniesiono się do Bytomia w sposób bezpośredni, wskazując na występujący w mieście 
problem zróżnicowania terytorialnego pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych 
(w pozostałym zakresie zamieszczono dane zbiorcze, odnoszące się do całego regionu, 
jego subregionów lub powiatów ogółem, z podziałem na ziemskie i grodzkie).  
Wśród zidentyfikowanych słabych stron lub zagrożeń (w ramach analizy SWOT) 
występujących w województwie śląskim w poszczególnych obszarach polityki społecznej 
wymieniono m.in. wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, wysokie 
bezrobocie, w tym długotrwałe, powodujące wzrost dysfunkcji w rodzinach (obszar 
„Rodzina”), niedożywienie i ubóstwo dzieci i młodzieży, złe warunki mieszkaniowe, 
bezrobocie (obszar „Dzieci i młodzież”), wykluczenie społeczne osób uzależnionych 
i członków ich rodzin (obszar „Uzależnienia”), stały wzrost liczby korzystających z pomocy 
społecznej, utrwalające się bezrobocie, bezdomność, ubóstwo dzieci, narastające zjawisko 
patologii społecznej, koncentrację ludności na obszarach poprzemysłowych, tj. wysoką 
gęstość zaludnienia w obszarach miejskich powodującą kumulację problemów społecznych, 
obszary miejskie z substandardowymi zasobami mieszkaniowymi, dziedziczenie statusu 
osoby ubogiej i bezrobotnej, niski wskaźnik zatrudnienia, niedoinwestowanie i zły stan 
infrastruktury społecznej, wysoki odsetek osób bezrobotnych pozostających bez prawa do 
zasiłku, brak dostosowania infrastruktury społecznej do struktury demograficznej, brak 
spójności społecznej (obszar „Wykluczenie społeczne”). 

[dowód: akta kontroli str. 851-853, 1422-1433] 

Projekt aktualizacji WSPS przyjęto uchwałą Zarządu Województwa z 7 maja 2015 r.38, 
kierując go jednocześnie do konsultacji społecznych z powiatami39. Prace nad aktualizacją 
WSPS podjęto w 2013 r.40. Jej przygotowanie było współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej41 w ramach PO KL (projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” - 

                                                      
35 W odniesieniu do zagadnienia rewitalizacji, zakresem niniejszej kontroli NIK objęto przede wszystkim społeczne aspekty 
tego zagadnienia (wpisujące się w politykę społeczną oraz politykę rynku pracy), bez aspektów związanych z ochroną 
środowiska czy planami zagospodarowania przestrzennego. W zakresie dotyczącym zadań z zakresu inwestycji budowlanych, 
zakresem kontroli objęto zapisy odnoszące się do zagadnień powiązanych przede wszystkim z potrzebami mieszkaniowymi 
ludności Bytomia i ich zaspokajaniem. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), do zadań własnych gminy należy m.in. gminne budownictwo mieszkaniowe. 
36 Jednocześnie wśród zagrożeń wymieniono niewystarczające środki finansowe na rewitalizację osiedli mieszkaniowych czy 
utrudniony dostęp do kredytów mieszkaniowych. 
37 Dalej zwanych „NGO” (co stanowi skrót od: „non-governmental organizations”). 
38 Dokument pn. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”, dalej jako 
„projekt aktualizacji WSPS”. Tekst projektu aktualizacji opublikowano na stronach BIP Urzędu. 
39 Jak wskazano w komunikacie opublikowanym na portalu internetowym ROPS, konsultacje przeprowadzono 20 maja 2015 r. 
Po ich przeprowadzeniu i naniesieniu stosownych zmian, projekt przekazano do akceptacji Sejmikowi (do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych Sejmik nie uchwalił aktualizacji Strategii Polityki Społecznej). 
40 Uchwałą z 16 lipca 2013 r. Zarząd Województwa powołał Zespół ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 
(składający się z przedstawicieli: Samorządu Województwa Śląskiego, w tym Marszałka, Wicemarszałka i Członka Zarządu, 
Dyrektora ROPS i Dyrektorów wydziałów Urzędu Marszałkowskiego: Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału 
Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środowisk naukowych i organizacji pozarządowych). 
41 Dalej zwanej „UE” 
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Obserwatorium Integracji Społecznej). W projekcie aktualizacji zamieszczono bezpośrednie 
odniesienia do Miasta Bytomia lub podregionu bytomskiego i występujących tam 
problemów. Wskazano m.in., że w podregionie bytomskim zanotowano w 2013 r. najwyższy 
w województwie odsetek osób korzystających ze wsparcia (pomocy społecznej) z tytułu 
ubóstwa42 - Miasto Bytom zajmowało w tym zakresie wśród powiatów  drugie miejsce.  
Wśród słabych stron województwa wymieniono m.in. wzrost stopy bezrobocia, liczby 
bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych, wzrost liczby osób bezrobotnych 
w wieku 50+, niski wskaźnik zatrudnienia, spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do 
zasiłku, wysoki wskaźnik zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wysoki poziom 
ubóstwa dzieci, rosnący wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym, dziedziczenie 
bezrobocia, biedy i wyuczonej bezradności, w tym wielopokoleniowe korzystanie z pomocy 
społecznej (obszar „Warunki życia”). Ponadto wśród zagrożeń wskazano m.in. kryzys 
ekonomiczny, skutkujący likwidacją miejsc pracy oraz zróżnicowanie subregionalne 
w ramach województwa. Jednocześnie wskazano na szanse związane m.in. 
z dofinansowaniem programów w ramach polityki spójności oraz możliwość pozyskiwania 
środków finansowych przez samorządy ze źródeł krajowych i unijnych. 

 [dowód: akta kontroli str. 854-855, 1437-1448] 

1.1.3. Również w dokumentach programowych lub planistycznych służących realizacji celów 
określonych w WSPS43 (przedstawionych w punkcie III.2 niniejszego wystąpienia) oraz 
w innych opracowaniach44 przygotowanych przez ROPS zamieszczono szereg 
bezpośrednich odniesień do sytuacji w Bytomiu (Miasta Bytom lub subregionu bytomskiego) 
i występujących tam problemów społecznych (jak w szczególności: bezrobocie, ubóstwo 
i wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, uzależnienia czy bezdomność). 

[dowód: akta kontroli str. 461-462, 468, 494-497, 857, 865, 910-917] 

1.1.4. W Regionalnych planach działań na rzecz zatrudnienia na lata od 2010 do 2014, 
przygotowanych przez WUP i przyjętych uchwałami Zarządu Województwa45, zwracano 
uwagę na występujący w województwie śląskim problem terytorialnego zróżnicowania stanu 
i natężenia bezrobocia. W odniesieniu do Bytomia wskazywano m.in. na ujemne saldo 
migracji zewnętrznej, wysoką stopę bezrobocia, wysoką liczbę zarejestrowanych 
bezrobotnych itp. Na wysoką stopę bezrobocia w Bytomiu zwrócono także uwagę podczas 
sesji Sejmiku, która odbyła się w dniu 1 lipca 2013 r. i poświęcona była w szczególności 
analizie sytuacji na rynku pracy w województwie.  

[dowód: akta kontroli str. 633-649, 832-850, 1581-1593] 

1.1.5. Według założeń RPO WSL 2014-2020, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa46 
z 29 grudnia 2014 r.47 „wsparcie obszarów wymagających rewitalizacji (silna koncentracja 
negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych tj. zamieranie centrów miast, wysokie 

                                                      
42 Osoby w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa jako odsetek ogółu ludności województwa. 
43 Np. w: „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015”  
czy „Programie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016” (przyjętymi uchwałami Sejmiku  
z 14 lutego 2011 r.). 
44 Np. w następujących dokumentach (ocenach, raportach i pozostałych opracowaniach): „Ocena zasobów pomocy 
społecznej” w województwie śląskim (za kolejne lata 2012-2013; za lata wcześniejsze przygotowywane „Bilans potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej”), „Ubóstwo w województwie śląskim - skala, przyczyny, skutki” (kwiecień 2012 r.), „Wybrane 
problemy województwa śląskiego 2013” (raport z badania zrealizowanego na zlecenie ROPS przez wykonawcę zewnętrznego, 
przy czym koncepcja badania powstała w ROPS), „Wielowymiarowa analiza ubóstwa w województwie śląskim” (luty 2013 r.) 
czy „Seniorzy w województwie śląskim” (2012 r.). Dokumenty te opublikowano na portalu internetowym ROPS (http://rops-
katowice.pl). Przygotowanie tych opracowań współfinansowane było ze środków UE (EFS) w ramach PO KL (projekty: 
„Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” lub „Koordynacja na rzecz aktywnej 
integracji”). 
45 Uchwałami Zarządu z dnia: 27 kwietnia 2010 r., 7 czerwca 2011 r., 12 czerwca 2012 r., 30 kwietnia 2013 r., 1 kwietnia  
2014 r. i 7 maja 2015 r. Uchwałami tymi, oprócz Regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia na kolejne lata, 
przyjmowano także sprawozdania z ich realizacji w roku ubiegłym. Teksty Regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia  
i sprawozdań z ich realizacji za kolejne lata opublikowano na stronach BIP Urzędu.  
46 Stosownie do art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 1649 ze zm.), dalej zwanej „ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, projekt regionalnego programu 
operacyjnego opracowuje i uzgadnia zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju 
regionalnego. Stosownie do art. 20 ust. 2a tej ustawy, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, wykonując zadania 
państwa członkowskiego, prowadzi negocjacje regionalnych programów operacyjnych z Komisją Europejską, w uzgodnieniu 
oraz przy udziale przedstawiciela instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym. 
47 Uchwała podjęta m.in. na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 1, art. 17, art. 18 pkt 2 i art. 20 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, po przyjęciu RPO WSL przez Komisję Europejską (decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia  
18 grudnia 2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny program operacyjny województwa 
śląskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu śląskiego w Polsce, C(2014) 10187 final).  
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bezrobocie48, niska jakość infrastruktury, depopulacja, zagrożenie ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym) zostanie skoncentrowane na ośrodkach o największym 
natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, do których należą 
w szczególności: Bytom (oraz funkcjonalnie powiązany z nim Radzionków będący niegdyś 
dzielnicą Bytomia), charakteryzujący się oprócz wysokiego bezrobocia, występowaniem 
znacznych szkód pogórniczych, które powodują m.in. zawalenia budynków, a także 
postępującym wyludnieniem49 i dekapitalizacją obiektów w centrum miasta (...)”. W związku 
z powyższym, jak wskazano w RPO WSL 2014-2020, „Na obszarze Bytomia i Radzionkowa 
realizowane będą zintegrowane działania w zakresie rewitalizacji”. 

 [dowód: akta kontroli str. 779-784,1320-1324] 

1.2. W dokumentach strategicznych Województwa wielokrotnie wskazywano na negatywne 
skutki społeczne restrukturyzacji gospodarki, w tym górnictwa, które przyczyniły się do 
problemów regionu, w tym Bytomia.  

W Strategii „Śląskie 2020”, wśród słabych stron wymieniono m.in. „duży udział sektora 
wydobywczego z niezakończonymi procesami przekształceń strukturalnych” oraz 
„degradację infrastruktury, zabudowy i środowiska w następstwie eksploatacji górniczej”, 
a wśród zagrożeń - „ograniczoną skuteczność rządowych programów restrukturyzacji 
sektorów gospodarczych”.  

Z kolei w Strategii „Śląskie 2020+” wśród zagrożeń wymieniono m.in. „brak systemowego 
wsparcia dla terenów problemowych, których skala przekracza możliwości realizacji przez 
władze lokalne i regionalne (np. obszary degradacji górniczej)”. Ponadto, odnosząc się  
do obszaru metropolitalnego, w skład którego wchodzi m.in. Bytom, wskazano, że 
„Zachodzące procesy restrukturyzacji przemysłu spowodowały problemy społeczne 
przejawiające się znacznym zróżnicowaniem zjawiska bezrobocia na tym obszarze oraz 
powstawania zagrożeń społecznych wynikających z ubóstwa i wykluczenia społecznego”. 
Wskazano również na niski współczynnik aktywności zawodowej mieszkańców 
województwa50, kształtowany przede wszystkim „przez procesy demograficzne, 
restrukturyzację gospodarki oraz wcześniejsze przechodzenie na emeryturę pracowników 
przemysłu ciężkiego”. Odnosząc się do obszarów wymagających rewitalizacji, tj. jednego 
z 12 wyznaczonych typów OSI51 podkreślono że „Upadek tradycyjnych gałęzi przemysłu 
i brak z tym związanych procesów restrukturyzacyjnych oraz lokowanie inwestycji na 
nowych terenach powoduje odpływ ludności, wyludnianie dzielnic i zniszczenia w tkance 
mieszkaniowej”, a „Efektem niskiej przedsiębiorczości i słabej dynamiki miejsc pracy na tych 
terenach jest segregacja przestrzenna mieszkańców i powstawanie dzielnic biedy 
i wykluczenia społecznego”.  

Na negatywne skutki restrukturyzacji przemysłu, zwłaszcza dla gmin górniczych, w związku 
m.in. z likwidacją wielu miejsc pracy (w szczególności w górnictwie i hutnictwie) zwrócono 
uwagę także w WSPS. Również w RPO WSL 2007-2013 wskazano, że „Rozmiar 
tradycyjnych sektorów i ciągle trwający proces ich restrukturyzacji ma niewątpliwie 
bezpośredni wpływ na problemy społeczne regionu - m.in. bardzo wysoką liczbę 
zarejestrowanych bezrobotnych oraz dużą liczbę osób z niskim wykształceniem na rynku 
pracy” oraz że „Problemem regionu jest konieczność dokonywania wyburzeń substancji 
mieszkaniowej w związku ze złym stanem technicznym, eksploatacją górniczą.”.  

[dowód: akta kontroli str. 1276-1278, 1296, 1304] 

1.3. W związku z kulminacją problemów górnictwa węgla kamiennego na koniec 2014 r., 
sesja Sejmiku, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2015 r.52, poświęcona została 
restrukturyzacji górnictwa. Dyskusja dotyczyła sytuacji w przemyśle węglowym na tle 
rządowego „Planu naprawczego dla Kompanii Węglowej S.A.”. W uchwalonym wówczas 

                                                      
48 Jak podano w treści RPO WSL 2014-2020, w Bytomiu, na koniec IV kwartału 2013 r., zanotowano stopę bezrobocia 
wynoszącą 20,7% (drugą po powiecie częstochowskim, gdzie zanotowano 21,7%). 
49 Powołano się w tym zakresie na konkluzje z badań unijnych w ramach projektu „SHRINK SMART - The Governance of 
Shrinkage within a European Context” (w którym jako partner uczestniczył m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, jak również 
inne uczelnie europejskie). 
50 Jak podano w Strategii, jeden z najniższych w kraju.  
51 Pojęcie to omówiono w rozdziale III.2 niniejszego wystąpienia. 
52 W sesji wzięli udział m.in. przedstawiciele strony rządowej (Wojewoda Śląski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki) 
i sektora górniczego (przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A., w tym Wiceprezes Zarządu) oraz miast regionu (w tym m.in. 
Prezydent Bytomia). 
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oświadczeniu Sejmiku podkreślono m.in. „fakt całkowitego pominięcia samorządów 
terytorialnych, w szczególności zaś samorządu województwa śląskiego, przy podejmowaniu 
strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwoju regionu” i stwierdzono,  
że „Zaproponowane zmiany budzą uzasadniony sprzeciw”. W oświadczeniu zwrócono 
uwagę, że przedstawiciele strony rządowej w swoich wypowiedziach wielokrotnie 
podkreślali, że sektor górnictwa ma kluczowe znaczenie dla polskiej racji stanu, a likwidacji 
kopalń nie przewidywano. Sejmik wezwał stronę rządową do „zastąpienia doraźnych 
działań, polegających m.in. na likwidacji kopalń, długofalową polityką restrukturyzacji branży 
górniczej” oraz podkreślił, że rządowy program dla Śląska powinien zostać opracowany  
z udziałem przedstawicieli województwa i zainteresowanych gmin. Sejmik zwrócił na to 
uwagę także w kolejnej uchwale (z 19 stycznia 2015 r., w sprawie przyjęcia oświadczenia 
dotyczącego porozumienia pomiędzy rządem RP a związkami zawodowymi górników). 

[dowód: akta kontroli str. 769-772] 

Marszałek Województwa przekazał Prezes Rady Ministrów pismem z 15 stycznia 2015 r. 
wspólne stanowisko wypracowane przez Samorząd Województwa oraz gminy regionu 
(Bytom, Gliwice, Rudę Śląską i Zabrze) dotyczące propozycji do powstającego rządowego 
„programu dla Śląska”. Kolejne propozycje, z lutego 2015 r., obejmowały przedstawienie: 
sytuacji społeczno-gospodarczej (gdzie znalazły się bezpośrednie odniesienia do 
Bytomia53), proponowanych instrumentów realizacji Programu dla Województwa Śląskiego, 
potencjalnych źródeł finansowania oraz relacji proponowanych instrumentów.  
W dniu 7 stycznia 2015 r. Prezes Rady Ministrów powołała Międzyresortowy Zespół ds. 
Wzmocnienia Potencjału Przemysłowego dla Śląska54. W toku prac Zespół odbywał 
spotkania z przedstawicielami samorządów (uczestniczył w nich m.in. Marszałek 
Województwa, a także przedstawiciele gmin regionu, m.in. Prezydent Bytomia; jedno ze 
spotkań odbyło się w Bytomiu). Rada Ministrów, podczas wyjazdowego posiedzenia  
w Katowicach w dniu 30 czerwca 2015 r. przyjęła program rządowy pt. „Śląsk. 2.0. Program 
wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej”55.  

[dowód: akta kontroli str. 1693-1734] 

W dokumentach strategicznych Województwa i związanych z nimi dokumentach 
programowych, jak również szeregu opracowaniach (m.in. raportach z przeprowadzanych 
badań i analiz, przede wszystkim wykonanych w ramach działalności ROPS i WUP), 
uwzględniano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym odnoszono 
się do problemów Bytomia. Dokumenty te obejmowały analizę mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń w poszczególnych obszarach rozwoju województwa. Problemy społeczno-
ekonomiczne występujące w Bytomiu, w tym będące konsekwencją restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego, wpisywały się w ich zakres. 

2. Rzetelność i spójność przyjętych strategii/planów/programów. 

2.1. W najważniejszych dokumentach strategicznych, programowych i planistycznych 
Województwa uwzględniono następujące aktywności odnoszące się do sytuacji społecznej 
Śląska, w tym Bytomia: 

2.1.1. W Strategii Rozwoju, wśród wyznaczonych kierunków działań wymieniono m.in. 

� w Strategii „Śląskie 2020”: podniesienie skuteczności polityki społecznej, wzmacnianie 
aktywności społecznej56, poprawę zatrudnialności i aktywności zawodowej mieszkańców57, 
zagospodarowanie centrów miast i zdegradowanych dzielnic, poprawę warunków 
mieszkaniowych58, a także wspieranie procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarczej59.  

                                                      
53 Dotyczące m.in. poziomu bezrobocia i zapotrzebowania na pomoc społeczną. 
54 Zespół powołany Zarządzeniem nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. (M.P. poz. 28). W skład Zespołu 
weszli: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego oraz po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza lub sekretarza stanu, wyznaczonym przez Ministrów: 
Finansów, Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej, Skarbu Państwa. 
55 Dalej jako „program rządowy Śląsk 2.0”. 
56 W ramach priorytetu pt. „Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych usług publicznych 
o wysokim standardzie” i celu strategicznego pt. „Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa”. 
57 W ramach priorytetu pt. „Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie absorbującym 
technologie” i celu strategicznego pt. „Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców”. 
58 W ramach priorytetu pt. „Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych usług publicznych 
o wysokim standardzie” i celu strategicznego pt. „Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni”. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zwrócono przy tym uwagę m.in. na potrzebę dążenia do osiągnięcia wewnątrzregionalnej 
spójności społecznej, niwelacji różnic i zapewnienia zbliżonego standardu usług w zakresie 
wyrównywania szans życiowych mieszkańców60 (w tym odpowiedniego poziomu ochrony 
socjalnej, zwłaszcza najsłabszym grupom społeczeństwa), a także na konieczność 
wspierania grup zagrożonych marginalizacją (m.in. długotrwale bezrobotnych, bezdomnych 
czy uzależnionych) i podejmowania starań na rzecz ich aktywizacji zawodowej. Podkreślono 
również, że „Działania restrukturyzacyjne prowadzone na szczeblu krajowym powinny być 
uzupełnione komplementarnymi działaniami władz samorządowych, skoncentrowanymi 
przede wszystkim na zmniejszaniu negatywnych skutków społecznych restrukturyzacji, 
a szczególnie trwałego bezrobocia i obniżania się mobilności zawodowej, przestrzennej 
i sektorowej pracowników związanych z tradycyjnymi przemysłami, np. z górnictwem 
i hutnictwem”61. 

� w Strategii „Śląskie 2020+”: rewitalizację społeczną obszarów o niskiej aktywności 
społecznej i zawodowej mieszkańców oraz nagromadzonych problemach społecznych62, 
wsparcie i promocję rozwoju podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej, 
rozwój mechanizmów wspierających wzrost zatrudnienia i inicjatyw lokalnych w tym 
zakresie63, rewitalizację osiedli mieszkaniowych, w tym starych dzielnic64, a także 
wspieranie procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarczej sektorów tradycyjnych, m.in. 
poprzez wspieranie ich modernizacji, zwiększenie efektywności i wykorzystania 
nowoczesnych technologii65. 

Wśród wyzwań związanych z poprawą spójności regionu, wyszczególniono m.in. 
podniesienie aktywności zawodowej i wzrost zatrudnialności na przyjaznym i otwartym 
rynku pracy; wsparcie i aktywizację grup zagrożonych marginalizacją oraz poprawę 
efektywności podmiotów rynku pracy; rozwój przedsiębiorczości społecznej tworzącej 
miejsca pracy; zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, w tym 
w zakresie edukacji, umożliwiające stałe podnoszenie poziomu wykształcenia 
i dostosowywanie kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy; poprawę 
skuteczności działań ograniczających skutki ubóstwa, w tym zjawisko dziedziczenia 
ubóstwa; zahamowanie negatywnych tendencji demograficznych; wspieranie polityki 
prorodzinnej i bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców. Wśród wyzwań związanych 
z równoważeniem procesów rozwoju regionu wymieniono m.in. społeczną rewitalizację 
miast. Ponadto, w odniesieniu do obszarów wymagających rewitalizacji jako obszarów 
strategicznej interwencji (do których zaliczono Bytom), wskazano, że główne wyzwania dla 
tych obszarów będą dotyczyć przywrócenia im funkcji zarówno społecznych, jak 
i gospodarczych. 

W Strategii „Śląskie 2020” przyjęto, że celowe jest organizowanie procesów rozwojowych 
na poziomie lokalnym w ramach czterech zidentyfikowanych obszarów polityki rozwoju,  
tj. obszarów środkowego, północnego, południowego i zachodniego. Jako centralną 

                                                                                                                                       
59 W ramach priorytetu pt. „Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie absorbującym 
technologie”, celu strategicznego pt. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”. 
60 Odnosząc się do niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, wskazano m.in., że „do wzrostu liczby i jakości mieszkań na 
terenie województwa przyczyni się m.in. rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w centrach miast, tworzenie nowych dzielnic 
mieszkaniowych na obrzeżach miast i na terenach niezdegradowanych ekologicznie, dostępnych dla wszystkich grup 
społecznych”. 
61 Zwrócono również uwagę, że „Dla utrzymania pozycji konkurencyjnej górnictwa konieczne będzie systematyczne 
zwiększanie nakładów na jego modernizację i wprowadzanie nowych technologii”. 
62 W ramach obszaru priorytetowego „Szanse rozwojowe mieszkańców”, celu strategicznego pt. „Województwo śląskie 
regionem o wysokiej jakości życia opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie” 
i celu operacyjnego pt. „Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia mieszkańców”. 
63 W ramach obszaru priorytetowego „Nowoczesna gospodarka”, celu strategicznego pt. „Województwo śląskie regionem 
nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność” i celu operacyjnego pt. „Przedsiębiorczość 
lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne rynki i potencjały”. 
64 W ramach obszaru priorytetowego „Przestrzeń”, celu strategicznego pt. „Województwo śląskie regionem atrakcyjnej 
i funkcjonalnej przestrzeni” i celu operacyjnego pt. „Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie 
przestrzeni”. 
65 W ramach obszaru priorytetowego „Nowoczesna gospodarka”, celu strategicznego „Województwo śląskie regionem 
nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność” i celu operacyjnego „Konkurencyjna 
gospodarka województwa oparta na elastyczności i specjalizacji firm oraz strukturach sieciowych”.  
Wśród kluczowych partnerów realizacji kierunków tego celu operacyjnego wymieniono: przedsiębiorców, klastry, instytucje 
otoczenia biznesu („IOB”), administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego (dalej zwane „jst”), ich związki 
i stowarzyszenia, NGO, uczelnie wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe („B+R”), zarządców infrastruktury 
gospodarczej, w tym parki technologiczne, produkcyjne, strefy aktywności gospodarczej i ekonomicznej. 
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składową środkowego obszaru polityki rozwoju wskazano Aglomerację Górnośląską 
(Górnośląski Związek Metropolitalny), obejmującą 14 miast, w tym m.in. Bytom, natomiast 
w Strategii „Śląskie 2020+”, oprócz ww. obszarów polityki rozwoju (subregionów), 
określanych także jako obszary funkcjonalne, zdefiniowano ponadto tzw. obszary 
strategicznej interwencji (OSI), co związane było ze zmianą do podejścia rozwoju  
w krajowych dokumentach strategicznych (w szczególności w „Koncepcji 
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030”66 oraz w „Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego 2010‐2020: regiony, miasta, obszary wiejskie”67). Zakresem pojęcia OSI 
objęto „obszary określone przestrzennie pod względem funkcjonalnym lub w oparciu 
o zestaw cech gospodarczych, społecznych czy środowiskowych, które wymagają 
interwencji władz publicznych ze względu na charakter lub znaczenie ich potencjałów czy 
problemów”. Na podstawie analizy sytuacji w regionie, w kontekście typów obszarów i celów 
określonych w krajowych dokumentach strategicznych68, wyznaczono 12 typów OSI 
(jednym z nich były „Obszary wymagające rewitalizacji”69), komplementarnych wobec 
wskazanych w ww. dokumentach krajowych. Podkreślono przy tym, iż zaproponowana 
delimitacja ma charakter wstępny70. Bytom zaliczono do miast w regionie o najwyższym 
poziomie nasilenia potrzeb rewitalizacyjnych.  

Kompleksową rewitalizację dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk 
społeczno-gospodarczych, w szczególności na terenie Bytomia71, wskazano jako jeden 
z głównych celów rozwojowych również w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa 
Śląskiego72 na lata 2014-2023. Bezpośrednie odniesienia do problemów Bytomia 
zamieszczono także w Umowie Partnerstwa73. 

W Strategii „Śląskie 2020+” wskazano, iż wobec OSI „władze publiczne powinny 
podejmować działania na rzecz przygotowania i implementacji programów ich wsparcia, 
przy maksymalnym budowaniu partnerstw zarówno z podmiotami szczebla lokalnego, 
regionalnego, jak i krajowego”. Powyższe znalazło wyraz przede wszystkim w RPO na lata 
2014-2020, gdzie dla miasta Bytom oraz powiązanego z nim funkcjonalnie miasta 
Radzionków (będącego uprzednio dzielnicą Bytomia), „ze względu na kumulację 
negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych o ogromnej skali”, wyodrębniono alokację, 
przewidując objęcie projektów w jej ramach procedurą pozakonkursową bądź dedykowane 
konkursy dla projektów realizowanych na rzecz OSI lub kryteria wyboru projektów 
dedykowane OSI (co przedstawiono szczegółowo w dalszej części niniejszego 
wystąpienia). 

Strategia Rozwoju, jako podstawowy dokument programowy województwa, podlegała 
rozwinięciu przez zapisy pozostałych dokumentów strategicznych i programowych (jak m.in. 

                                                      
66 Przyjętej uchwałą nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (M.P. z 2012 r., poz. 252), dalej zwanej „KPZK”. Jest tam 
mowa o obszarach funkcjonalnych wymagających rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce 
regionalnej, co obejmuje m.in. miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.  
67 Przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. (M.P. z 2011 r., Nr 36, poz. 423), dalej zwanej „KSRR”. Pojęcie OSI 
(do których należą m.in. OSI na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze) 
zdefiniowano tam jako „obszary, do których w sposób szczególny będzie adresowana polityka regionalna; wobec których, 
wymagana jest interwencja rządu ze względu na ciężar, którego region sam nie jest w stanie udźwignąć; które ze względów 
społecznych, gospodarczych lub środowiskowych wywierają lub mogą w przyszłości wywierać istotny wpływ na rozwój kraju”. 
68 Przede wszystkim w KSRR i KPZK. 
69 Ponadto: Metropolia Górnośląska i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne (obszar metropolitalny), Aglomeracja Bielska 
i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne, Aglomeracja Częstochowska i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne, 
Aglomeracja Rybnicka i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne, Lokalne ośrodki rozwoju, Obszary wiejskie, Obszary cenne 
przyrodniczo, Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, Obszary korytarzy sieci transportowych, Obszary 
przygraniczne oraz Obszary skrajnie peryferyjne. 
70 Jak wskazano, ze względu na znaczną dynamikę zjawisk społeczno-gospodarczych i ograniczoną skuteczność badań 
statystycznych w zakresie delimitacji tego typu obszarów, przed wdrożeniem odpowiednio ukierunkowanych działań powinny 
być przeprowadzone analizy weryfikujące zakres przestrzenny tego typu obszaru do uzyskania wsparcia w określonym 
zakresie. 
71 Art. 5 ust. 1 pkt 11 wspomnianego Kontraktu. 
72 Kontrakt terytorialny, o którym mowa w art. 5 pkt 4c i w przepisach rozdziału 2b ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, mający na celu koordynację działań z zakresu polityki rozwoju podejmowanych przez stronę rządową i stronę 
samorządową na obszarze województwa. Został on zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów z 24 września 2014 r. i uchwałą 
Zarządu Województwa Śląskiego z 25 września 2014 r. 
73 Umowa, o której mowa w art. 5 pkt 9a oraz art. 14e i n. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przyjęta przez 
Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r. (jej projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r.). Bytom 
został tam wskazany jako jedno z miast (obok Łodzi czy Wałbrzycha), w których w wyniku transformacji ustrojowej 
i gospodarczej doszło do kumulacji negatywnych zjawisk społeczno‐gospodarczych o ogromnej skali. 
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strategie dziedzinowe lub programy operacyjne74), a także m.in. przez przedsięwzięcia, 
umowy czy bieżące działania realizowane przez Urząd Marszałkowski i podległe mu 
jednostki organizacyjne oraz innych partnerów samorządowych, społecznych 
i gospodarczych.  

Jak podkreślano w jej treści, Strategię opracowano „na zasadach partnerstwa społecznego, 
a co za tym idzie, jej wdrażanie również będzie opierać się na tej samej filozofii”, a „zgodne 
współdziałanie wymienionych środowisk jest warunkiem osiągnięcia celów i realizacji 
założonej w Strategii wizji województwa śląskiego, ponieważ wyznaczone w dokumencie 
Strategii cele i kierunki działań często wykraczają poza możliwości bezpośredniego 
oddziaływania Samorządu Województwa”, gdyż oprócz zadań pozostających we 
właściwości Samorządu Województwa, jej realizacja odbywała się również poprzez 
„zadania, na które Samorząd może wpływać pośrednio lub jedynie próbować oddziaływać, 
np. poprzez kształtowanie opinii oraz podejmowanie działań mających na celu promowanie 
i kreowanie postaw prorozwojowych”. W Strategii „Śląskie 2020+”, określając poszczególne 
cele operacyjne i kierunki działań, wskazano równocześnie kluczowych partnerów ich 
realizacji (w tym m.in. inne jst, ich związki i stowarzyszenia, administrację rządową, NGO 
bądź przedsiębiorców).  

W Strategii określono wskaźniki do jej monitoringu75, a także m.in. ramy jej wdrażania 
i finansowania. Wśród wskaźników rezultatu, odnoszących się do poszczególnych, 
wyznaczonych w Strategii celów, ujęto wskaźniki dotyczące m.in. odsetka osób żyjących 
poniżej poziomu ubóstwa, odsetka mieszkańców miast objętych programami rewitalizacji 
społecznej, liczby nowo oddanych mieszkań do użytku, stopy bezrobocia w podregionach 
i powiatach (Strategia „Śląskie 2020”), zatrudnienia mieszkańców w wieku 20-64, 
zatrudnienia kobiet w wieku 20-64, stopy bezrobocia rejestrowanego, współczynnika przyjęć 
pracy76, udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych, udziału 
bezrobotnych do 24 roku życia i powyżej 45 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych, 
zagrożenia ubóstwem relatywnym (po uwzględnieniu w dochodach transferów 
społecznych), liczby aktywnych organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców, liczby 
mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 mieszkańców (Strategia „Śląskie 2020+”). 
W Strategii „Śląskie 2020+” oprócz wskaźników wyszczególniono także zakładane główne 
efekty działań wpisujących się w realizację poszczególnych celów (m.in. budowanie związku 
pracowników z regionem, podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców, tworzenie 
nowych miejsc pracy, spadek odsetka długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych do  
25 i powyżej 45 roku życia, ułatwianie wejścia na rynek pracy absolwentom szkół, poprawę 
jakości i efektywności usług publicznych z zakresu polityki społecznej, atrakcyjne tereny 
mieszkaniowe). Dla każdego ze wskaźników określono źródło pozyskiwania danych 
służących ich monitorowaniu. 

 [dowód: akta kontroli str. 68-69, 71, 426-427, 511-513, 552-569, 711, 716-722, 729, 785-
788, 1263-1275, 1280-1301, 1307-1308] 

2.1.2. Strategia Polityki Społecznej, stosownie do art. 21 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 
stanowiła integralną część Strategii Rozwoju Województwa. Jej zapisy przedstawiały 
rozwinięcie i uzupełnienie celów i kierunków wyznaczonych w Strategii Rozwoju. Wśród 
określonych w WSPS celów strategicznych wymieniono m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu (co obejmowało m.in. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz włączenia 
osób, grup i rodzin do życia społecznego - w tym zakresie wspomniano o problemie 
bezrobocia); wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień; wzmocnienie polityki prorodzinnej (co obejmowało m.in. polepszanie jakości 
życia rodzin – w tym zakresie wspomniano o występującym w województwie deficycie 
mieszkaniowym, dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych oraz potrzebie promowania 
programów mieszkaniowych i programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast). 

[dowód: akta kontroli str. 78-79, 851-853, 1422-1436] 

                                                      
74 Najważniejsze z nich, spośród przyjętych przez Samorząd Województwa w zakresie spraw objętych przedmiotem niniejszej 
kontroli, przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 
75 W Strategii „Śląskie 2020” - wskaźniki oddziaływania, rezultatu i produktu, a w Strategii „Śląskie 2020+” - wskaźniki 
oddziaływania, tj. osiągnięcia celu strategicznego, i wskaźniki rezultatu, tj. osiągnięcia celu operacyjnego. 
76 Zdefiniowanego jako stosunek liczby przyjęć pomniejszony o osoby powracające do pracy z urlopów wychowawczych  
w roku badanym do liczby pełno zatrudnionych wg stanu w dniu 31 grudnia roku poprzedniego. 
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W projekcie aktualizacji WSPS (z 2015 r.), wśród celów strategicznych, wymieniono 
poprawę warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i społecznie wykluczonych. Kierunki działań wpisujące się w ten cel obejmowały m.in. 
kompleksową diagnozę warunków oraz jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i społecznie wykluczonych; wspieranie programów i inicjatyw z zakresu 
poprawy warunków życia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
podejmowanie działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością; 
zmniejszenie poziomu bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego poprzez tworzenie 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej; wspieranie rozwoju 
organizacji pozarządowych i gospodarki społecznej; poprawę warunków mieszkaniowych 
i rozwój socjalnego budownictwa mieszkaniowego, a także m.in. wspieranie działań na 
rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 
Projekt aktualizacji WSPS obejmował m.in. określenie wskaźników monitoringu (dla 
poszczególnych celów strategicznych, ze wskazaniem nazwy wskaźnika, czasokresu 
i źródła danych), a także określenia, dla każdego z działań, ich realizatorów i źródeł 
finansowania. Odniesienia do systemu finansowania zadań w poszczególnych obszarach 
polityki społecznej zamieszczono także w pozostałych częściach opracowanej aktualizacji 
(np. we wprowadzeniu do Strategii wskazano, że cele polityki społecznej na poziomie 
regionalnym będą realizowane za pośrednictwem projektów dofinansowanych z RPO WSL 
2014-2020, który obejmuje szereg działań z zakresu polityki społecznej w ramach Osi 
Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” i Osi Priorytetowej X „Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i zdrowotna”, a celem głównym obydwu priorytetów jest wzrost 
spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców). 

[dowód: akta kontroli str. 79, 854-855, 1437-1459] 

W WSPS, która obowiązywała w kontrolowanym okresie (przyjętej uchwałą Sejmiku  
z 24 kwietnia 2006 r.)77, nie określono wskaźników realizacji wyznaczonych78 celów  
i kierunków działań79 ani sposobu jej monitoringu i ewaluacji, jak również jej ram 
finansowych. 

 [dowód: akta kontroli str. 650-651, 654-657, 663-664, 666-667, 851-853, 1422-1424] 

Stosownie do art. 21 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej opracowanie, aktualizowanie 
i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią 
strategii rozwoju województwa należy do zadań samorządu województwa. Zadania te 
należały do ROPS (zgodnie z jego statutem80) nadzorowanego przez Zarząd Województwa  
i - zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu - przez następujące wydziały Urzędu: do 
maja 2014 r. przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej81 Urzędu, a od maja 2014 r. przez 
Wydział EFS.  
Dyrektor Wydziału EFS wyjaśnił, że „Według wcześniej obowiązujących przepisów (przed 
2011 r.) wskaźniki monitoringu i ramy finansowe w dokumencie strategicznym nie były 
wymagane”, natomiast w toku prac nad aktualizacją WSPS, do której przystąpiono  
w 2013 r., określono wskaźniki monitoringu oraz źródła finansowania. Wskazał również na 
brak przepisów prawa określających, w jakich odstępach czasu wojewódzka strategia 
polityki społecznej powinna być aktualizowana, a także na konieczność przygotowania 
ROPS do procesu aktualizacji Strategii, co wymagało m.in. opracowania szeregu raportów 
stanowiących bazę dla rozpoczęcia prac nad aktualizacją WSPS. Wspomniał przy tym 
o przystąpieniu przez ROPS do projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” 
(PO KL), w ramach którego od 2011 r. rozpoczęło swoją działalność Obserwatorium 
Integracji Społecznej (jako komórka analityczno-badawcza mająca na celu systematyczne 

                                                      
77 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, tj. do 30 czerwca 2015 r., Sejmik nie uchwalił aktualizacji WSPS. 
78 Wymienionych w części III i IV, tj. na str. 179-217, Strategii. W Strategii na lata 2006-2020 wyznaczono siedem celów 
strategicznych (wzmocnienie polityki prorodzinnej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspieranie osób 
starszych w pełnieniu ról społecznych, wzmacnianie równych szans osób niepełnosprawnych, wspieranie działań na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzmacnianie bezpieczeństwa 
publicznego) oraz dla każdego z nich określono kierunki działań.  
79 Wskaźniki określono w projekcie aktualizacji WSPS (listę wskaźników monitoringu, dotyczących poszczególnych celów 
strategicznych Strategii, zamieszczono w rozdziale 6, tj. na str. 307-317, aktualizacji - wskazano tam nazwy wskaźników, 
czasokresy ich monitoringu i źródła pozyskiwania danych). 
80 Tekst jednolity obowiązującego statutu ROPS stanowi załącznik do uchwały nr 1500/268/IV/2013 Zarządu Województwa 
Śląskiego z dnia 2 lipca 2013 r. ze zm. 
81 Dalej zwany „Wydziałem ZD”. 
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diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie), jak również 
przeprowadzono aktualizację wojewódzkiej strategii polityki społecznej. Wskazał ponadto na 
realizowany przez ROPS od 2008 r. projekt systemowy „Kształcenie i doradztwo dla kadr 
pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” (PO KL), do którego od 2010 r. 
wprowadzono realizowane w ROPS zadanie „Badania i analizy”.  
Dyrektor Wydziału ZD złożyła analogiczne wyjaśnienia (dla okresu, w którym nadzór nad 
ROPS sprawował ten wydział), wskazując m.in. na podjęcie w 2013 r. prac nad aktualizacją 
Strategii, co poprzedzone zostało utworzeniem Obserwatorium Integracji Społecznej 
i opracowaniem szeregu raportów, jak również na brak przepisów określających 
czasokresy, w jakich powinien być aktualizowany przedmiotowy dokument, oraz na fakt 
wprowadzenia przepisów dotyczących obowiązku określenia w wojewódzkiej strategii 
polityki społecznej wskaźników realizacji działań na mocy nowelizacji ustawy o pomocy 
społecznej z 18 marca 2011 r. 82. 

[dowód: akta kontroli str. 90, 449-450, 650-651, 654-656, 659, 663-667, 1735-1748, 
1783-1785] 

NIK zauważa, że określenie w Strategii Polityki Społecznej realnych i mierzalnych 
wskaźników jest elementem istotnym dla prawidłowego monitorowania oraz możliwości 
oceny skuteczności i efektywności podejmowanych działań i realizacji wyznaczonych celów. 
Znalazło ta także wyraz w unormowaniach art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c i d ustawy o pomocy 
społecznej, dodanych do tej ustawy z dniem 3 maja 2011 r.83, według których strategia 
polityki społecznej województwa powinna zawierać m.in. określenie jej ram finansowych 
oraz wskaźników realizacji działań. Wskaźniki i ramy finansowe powinny więc zostać 
określone dla wszystkich ujętych w Strategii celów strategicznych i kierunków działań, 
celem zapewnienia możliwości oceny stopnia ich realizacji.  
W Strategii Polityki Społecznej przyjęto, że będzie ona realizowana w ramach programów 
operacyjnych, w których zostaną określone szczegółowe zadania, podmioty odpowiedzialne 
za ich wykonanie, beneficjenci oraz sposób finansowania zadań. Należy jednak mieć na 
uwadze, że Strategia jest dokumentem kompleksowym, stanowiącym integralną część 
Strategii Rozwoju Województwa, a wspomniane wyżej programy operacyjne, które 
obowiązują odnosząc się jedynie do poszczególnych obszarów, nie obejmują swoim 
zakresem wszystkich określonych w niej celów i kierunków działań. Jednocześnie NIK 
dostrzega, że w przyjętym przez Zarząd Województwa projekcie aktualizacji WSPS  
(z 2015 r.), określono wskaźniki monitorowania określonych w niej celów i działań, jak 
również wskazano ramy jej finansowania. 

[dowód: akta kontroli str. 79, 1430, 1437-1459] 

2.1.3. Realizacji celów określonych w WSPS służyły dokumenty programowe  
Województwa, odnoszące się do poszczególnych obszarów polityki społecznej, do których 
w kontrolowanym okresie i w zakresie spraw związanych z przedmiotem kontroli, należały 
m.in.: 
� „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2006-2010” oraz „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w województwie śląskim na lata 2011-2015”84, tj. programy, o których mowa w art. 4  
ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi85. Określono w nich m.in. wskaźniki produktu i rezultatu (w programie 
z 2011 r. - wskaźniki ewaluacji) oraz sposób finansowania.  

� „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010” oraz „Program 
przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016”86, tj. programy, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

                                                      
82 Art. 16b, który 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). 
83 Data wejścia w życie ww. nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, wprowadzającej do tej ustawy art. 16b. 
84 Przyjęte odpowiednio: uchwałą Sejmiku z 25 października 2006 r. i uchwałą Sejmiku z 14 lutego 2011 r. Obydwa programy 
zwane dalej „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. 
85 Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm. 
86 Przyjęte odpowiednio: uchwałą Sejmiku z 22 października 2008 r. uchwałą Sejmiku z 14 lutego 2011 r. Obydwa programy 
zwane dalej „Programem przeciwdziałania narkomanii”. 
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narkomanii87. Określono tam m.in. wskaźniki monitoringu i wskazano na sposób 
finansowania programu. 

� Program na lata 2008-2013 pt. „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie 
śląskim - szanse i zagrożenia”88. Dla poszczególnych działań w programie określono 
m.in. wskaźniki ewaluacji, a także źródła finansowania. 

[dowód: akta kontroli str. 80-81, 88-90, 53-455, 461-468, 477-484, 856-917, 920-929] 

W Programie „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim - szanse 
i zagrożenia”, opracowanym przez ROPS i przyjętym uchwałą Sejmiku jako program 
operacyjny WSPS, nie określono sposobu jego monitorowania i ewaluacji, w tym takich 
elementów, jak częstotliwość, sposób i terminy dokonywania tych czynności 
z uwzględnieniem ustalonych w programie wskaźników. Nie określono też dokumentów, 
w których powinny zostać przedstawione wyniki monitoringu i ewaluacji, nie wskazano, kto 
powinien je przygotować, jakim podmiotom lub organom powinny one zostać przedłożone 
ani w jaki sposób powinny zostać wykorzystane. W związku z powyższym w kontrolowanym 
okresie nie prowadzono monitoringu realizacji programu ani jego ewaluacji. 

[dowód: akta kontroli str. 463, 651, 656, 664, 667, 877, 1460-1497] 

Dyrektor Wydziału EFS wyjaśnił, że „W związku z brakiem obowiązku ustawowego 
monitorowania Programu na lata 2008-2013 pt. „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży 
w województwie śląskim - szanse i zagrożenia” (załącznik do uchwały Sejmiku  
nr III/28/3/2008 z dnia 24 września 2008 r.) nie prowadzono monitoringu realizacji tego 
programu, stąd brak informacji, jak jego realizacja wpłynęła na rozwiązywanie problemów 
społecznych Bytomia”. Wskazał również na brak przepisów prawnych określających, 
w jakich odstępach czasu programy operacyjne powinny być aktualizowane i na przyjętą  
w ROPS zasadę, iż po wygaśnięciu okresu realizacji programu operacyjnego dotyczącego 
danego obszaru merytorycznego przystępowano do opracowywania i realizacji nowego. 
Wyjaśnił przy tym, że program, o którym mowa, był przygotowany jednorazowo, bez 
wydłużania okresu jego obowiązywania, a informacje na temat działań podejmowanych 
w jego ramach ujmowano w sprawozdaniach budżetowych ROPS za lata 2008- 2011. 
Dyrektor Wydziału ZD w złożonych wyjaśnieniach również wskazała na brak przepisów 
prawnych określających czasokresy aktualizacji programów operacyjnych oraz na 
ujmowanie prze ROPS informacji podjętych działaniach w sprawozdaniach budżetowych za 
kolejne lata. 

[dowód: akta kontroli str. 463, 651, 656, 664, 667, 877, 1460-1497] 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK zauważa, że zamieszczanie w kolejnych 
sprawozdaniach budżetowych informacji na temat działalności ROPS nie było nakierowane 
na monitoring i ewaluację postępów we wdrażaniu i osiąganiu celów założonych  
w powyższym programie. Proces ten powinien bowiem odbywać się w oparciu o wskaźniki, 
które w programie określono dla wszystkich wyznaczonych w nim celów i działań. Rzetelny 
monitoring wymaga gromadzenia i analizy danych dotyczących podejmowanych działań 
oraz porównywania zachodzących zmian i ich wpływu na realizację celów, a także 
odpowiedniego dokumentowania tego procesu (prezentowania wartości osiąganych dla 
poszczególnych wskaźników w kolejnych okresach).  

[dowód: akta kontroli str. 1213-1262, 1460-1497] 

Realizacji celów określonych w WSPS służyły także kolejne dokumenty programowe 
Województwa: 
� „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii 

społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia 
w województwie śląskim na lata 2012-2020”89. Dla każdego z objętych planem działań 
wskazano jego realizatorów, źródła finansowania, termin realizacji i oczekiwane produkty. 
W planie określono także m.in. jego oczekiwane rezultaty (w tym krótko, średnio 
i długoterminowe) oraz ramy jego finansowania.  

                                                      
87 Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 124 ze zm. 
88 Przyjęty uchwałą Sejmiku z 24 września 2008 r. 
89 Przyjęty uchwałą Zarządu Województwa z 25 kwietnia 2013 r.  
Stosownie do art. 21 pkt 4a ustawy o pomocy społecznej (obowiązującego od dnia 11 maja 2013 r.), do zadań samorządu 
województwa należy koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie. 
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� Projekt pn. „Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny”90. Projekt ten miał na celu 
zwiększenie dostępu rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa91 do 
usług publicznych (poprzez zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane im przez 
partnerów projektu). W projekcie określono m.in. sposób jego wdrażania, jego 
realizatorów oraz potencjalne źródła jego finansowania. 

� Programy współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi na kolejne lata 
2010-201492. W programach tych93 określano m.in. mierniki efektywności realizacji 
programu, formy współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi (m.in. 
zlecanie przez Województwo realizacji zadania publicznego), najważniejsze zadania 
w danym roku, a także wysokość środków finansowanych przeznaczonych w budżecie 
Województwa na ten rok. 

Określone w ww. dokumentach działania adresowane były do podmiotów z całego 
województwa, w tym do Bytomia, gdyż problemy występujące w Bytomiu wpisywały się 
w ich zakres. Do realizatorów powyższych planów należało szereg podmiotów (w tym nie 
tylko Samorząd Województwa, lecz także gminy i powiaty oraz organizacje pozarządowe 
z obszaru regionu i inne podmioty działające w ramach poszczególnych obszarów polityki 
społecznej). 

[dowód: akta kontroli str. 80-81, 88-90, 53-455, 461-468, 477-484, 856-917, 920-929] 

2.1.4. Realizacji celów strategicznych służyły regionalne plany działań na rzecz zatrudnienia 
(RPDZ) na lata 2010-2014, przygotowywane corocznie na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy 
o promocji zatrudnienia. We wszystkich planach określono wskaźniki oraz źródła 
finansowania zadań na dany rok. Wśród wskaźników w poszczególnych latach wymieniono 
m.in. podniesienie zatrudnienia w regionie, utrzymanie (na poziomie roku ubiegłego) lub 
zmniejszenie liczby bezrobotnych i wielkości stopy bezrobocia, zmniejszenie liczby 
długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem, a także zwiększenie liczby osób 
powyżej 45 (od 2013 r. - powyżej 50) roku życia w programach aktywizujących.  
Przykładowo, w planie działań na 2014 r. wyznaczono 2 priorytety: Adaptacyjny rynek 
pracy; Wzmocnienie obsługi rynku pracy. 
W ramach pierwszego priorytetu wskazano następujące działania: skuteczne wdrażanie 
wszystkich elementów „flexicurity”94, 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, w tym badania i inwestycje, wspomaganie współpracy pomiędzy 
publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami 
oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.  
W ramach drugiego priorytetu uwzględniono działania: doskonalenie świadczenia usług 
rynku pracy, rozwój elastycznego rynku pracy, w tym o zasięgu międzynarodowym. 

[dowód: akta kontroli str. 454, 469, 832-850, 1581-1593] 

                                                      
90 Przyjęty uchwałą Zarządu Województwa z 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą Sejmiku z dnia 25 maja 2015 r. przyjęto program pn. 
„Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny”. 
Zagadnienia związane ze wsparciem dla rodziny stanowiły ponadto przedmiot m.in. dokumentów programowych, jak „Program 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2009-2013” i „Program przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020” (przyjętych odpowiednio uchwałą Zarządu Województwa z 9 kwietnia 
2009 r. i uchwałą Zarządu Województwa z 22 lipca 2014 r.). 
91 Którym wydano tzw. Kartę Dużej Rodziny, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U.  
poz. 755 ze zm.). Obecnie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie 
przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1954). 
92 Przyjęte kolejnymi uchwałami Sejmiku: z 18 listopada 2009 r., z 10 listopada 2010 r., z 14 marca 2011 r., z 14 listopada 
2011 r., z 12 listopada 2012 r., z 18 listopada 2013 r. Dalej zwane „Programami współpracy z NGO”. 
93 Począwszy od programu na 2011 r. (w programie na 2010 r. określono m.in. formy współpracy Województwa 
z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. zlecania przez Województwo realizacji zadania publicznego, jak również 
najważniejsze zadania w danym roku).  
94 Termin pochodzący od słów „flexibility” (elastyczność) i „security” (bezpieczeństwo), odnoszący się do działań na rzecz 
zintegrowania koncepcji elastyczności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa socjalnego. 
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2.1.5. Do najistotniejszych instrumentów, w zakresie spraw objętych niniejszą kontrolą, 
wpisujących się w wizję rozwoju zawartą m.in. w Strategii Rozwoju „Śląskie 2020” i „Śląskie 
2020+” (jak również w dokumentach krajowych oraz europejskich95), należał Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 (RPO WSL 2007-2013) 
i RPO WSL 2014-2020. 

2.1.5.1. RPO WSL 2007-2013 był programem jednofunduszowym96(obejmował wyłącznie 
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego97 ). W jego ramach, w zakresie 
spraw objętych niniejszą kontrolą, Miasto Bytom (lub inne podmioty z terenu Bytomia) 
mogło ubiegać się o środki w szczególności w ramach Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - 
„duże miasta”98 (projekty realizowane na obszarze Bytomia, dofinansowane ze środków 
europejskich, przedstawiono także w rozdziale III.4 niniejszego wystąpienia).  

Dyrektor Wydziału RR, odnosząc się do okresu programowania na lata 2007-2013, 
w wyjaśnieniach podała, że realny wpływ samorządów na kształt programów regionalnych, 
w tym w szczególności ich priorytetów i alokacji, pozostawał wówczas bardzo mocno 
ograniczony. Z jednej strony determinowało to ustawodawstwo wspólnotowe, a z drugiej 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jak wskazała, „poprzez przyjęcie takiego 
hierarchicznego systemu, programy regionalne podporządkowane zostały realizacji 
w głównym stopniu priorytetów unijnych i krajowych, a nie regionalnych. Dlatego też trudno 
jest mówić np. o zasadniczych różnicach między poszczególnymi RPO, które uwzględniałby 
ich specyfikę, przewagi konkurencyjne i potrzeby”, wobec czego „określając kształt 
Programu Instytucja Zarządzająca RPO WSL postawiła przede wszystkim na rozwój 
technologiczny regionu, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym 
akcentem na firmy zdecydowane i gotowe wdrażać w regionie innowacyjne technologie”. 
Wskazała przy tym, że w 2010 r. Komisja Europejska, w odpowiedzi na kryzys finansowo-
gospodarczy, co obejmowało m.in. znaczny wzrost stopy bezrobocia, opublikowała nową 
strategię dla Europy („Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020”), a zmiana do podejścia rozwoju 
odbywała się równocześnie na poziomie krajowym. 
Zastępca Dyrektora Wydziału RR wyjaśniła ponadto, iż „w ramach RPO WSL 2007-2013 nie 
było możliwości ukierunkowania wsparcia na konkretny obszar. Dopiero opracowanie 
„Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”, 
która definiuje obszary strategicznej interwencji, a także programowanie nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej, dało możliwości skierowania strumienia środków obszarom 
szczególnie wymagającym procesu rewitalizacji”.  
Także Dyrektor Wydziału EFS wyjaśnił, że wpływ podejmowanych działań na poprawę 
sytuacji Miasta Bytom powinien być znacznie większy w perspektywie finansowej  
2014-2020, z uwagi na możliwość ich wyraźnego ukierunkowania i określenia priorytetów  
w sposób jasny i precyzyjny, podbudowanych dokumentami umocowanymi na poziomie 
krajowym i regionalnym, a także zintegrowania działań infrastrukturalnych z działaniami 
„miękkimi”.  

 [dowód: akta kontroli str. 89, 428, 511-513] 

Dyrektor Wydziału EFRR, odpowiadając na pytanie o stosowane przez Samorząd 
Województwa (np. przy ocenie i wyborze złożonych wniosków o dofinasowanie projektów) 
kryteria pozwalające na uwzględnienie wysokiego poziomu lub szczególnej koncentracji 
negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych99 na poszczególnych obszarach 
województwa, wyjaśnił m.in.: „W odniesieniu do problemów społeczno-gospodarczych 
mieszkańców regionów w obszarze województwa śląskiego, (…) dedykowano pulę środków 
na Priorytet „Zrównoważony rozwój miast”, z czego na etapie „Szczegółowego opisu 

                                                      
95 Strategia „Śląskie 2020+” wpisywała się w wizję rozwoju kraju zawartą m.in. w KSRR, Umowie Partnerstwa czy Kontrakcie 
Terytorialnym dla Województwa Śląskiego oraz w wizję rozwoju Unii Europejskiej zawartą w „Strategii na rzecz inteligentnego  
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa 2020”. 
96 Odpowiadało to unormowaniom art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.). 
97 Dalej zwanego „EFRR”. 
98 Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”. 
99 Takich jak np. bezrobocie, poziom ubóstwa, wyludnienie, szkody górnicze i dekapitalizacja budynków mieszkalnych lub inne 
powiązane negatywne zjawiska społeczne. 
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priorytetów RPO WSL 2007-2013” wydzielono Działanie „Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych” z podziałem na miasta „duże” (liczące powyżej 50 tys. mieszkańców) 
i „małe” (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców). Zamierzone w Programie efekty miały zostać 
zrealizowane poprzez dofinansowanie projektów infrastrukturalnych wynikających 
z lokalnych programów rewitalizacji gmin/powiatów100 (…)”.  
Kryteria wyznaczania obszarów wsparcia objętych działaniami z zakresu mieszkalnictwa 
obejmowały: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, wysoką stopę długotrwałego 
bezrobocia, wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, niski wskaźnik prowadzenia 
działalności gospodarczej, porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego 
(konieczne było spełnienie co najmniej trzech z tych kryteriów). 

[dowód: akta kontroli str. 456-459, 508, 511, 548-551, 570-571, 712, 1325-1365, 1399-1404] 

W RPO WSL 2007-2013, w Poddziałaniu 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” dofinansowano 
łącznie dziewięć projektów z obszaru Bytomia, z tego cztery dotyczące rewitalizacji 
zasobów mieszkaniowych101 (dwa projekty wspólnot mieszkaniowych102 i dwa - spółdzielni 
mieszkaniowych)103 oraz cztery dotyczące rewitalizacji innych obiektów lub obszarów (w tym 
dwa projekty Miasta Bytom104). Ponadto, dofinansowanie w ramach ww. Poddziałania 
otrzymał m.in. projekt „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na  
zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu jego 
użytkowania w Bytomiu” (Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej). W przypadku tym zastosowano tryb postępowania przewidziany dla 
projektów niewyłonionych do dofinansowania (znajdujących się na listach rezerwowych  
w naborach, stworzonych w oparciu o listy rankingowe)105, pozwalający Zarządowi 
Województwa samodzielnie ustalić kolejność projektów do wsparcia i określić wysokość 
dofinansowania danego projektu106. W uzasadnieniu powyższego wyboru wskazano m.in., 
że projekt ten „przyczynia się do realizacji celów działania/poddziałania poprzez 
rewitalizację poprzemysłowego obszaru problemowego. (…)”. 

[dowód: akta kontroli str. 437, 439, 456-460, 517-535, 571-583, 591-592, 714, 1399-1404] 

W ramach Poddziałania 6.2.1 Miasto Bytom realizowało również projekt pt. „Przebudowa 
części administracyjno-dydaktycznej budynku internatu oraz zmiana sposobu użytkowania 
Centrum Inicjatyw Społecznych w Bytomiu, ul. Zielna 25A” (umowa o dofinansowanie z dnia 
13 września 2010 r., wraz z aneksem). Całkowita wartość projektu miała wynieść 
1 827,04 tys. zł (w tym ze środków EFFR - 901,88 tys. zł). Realizacja projektu miała 
przyczynić się do wzmocnienia (wykreowania) endogenicznego potencjału rozwoju dzielnicy 
Szombierki zagrożonej negatywnymi procesami społecznymi oraz ekonomicznymi. Umowę 
rozwiązano107 na wniosek beneficjenta (pismo Prezydenta Bytomia z 12 grudnia 2011 r.). 
Uzasadniając powyższy wniosek, beneficjent poinformował, że pomimo zrealizowania 
w całości zakresu rzeczowego projektu, „projektowane Centrum Inicjatyw Społecznych nie 
uruchomiło i nie uruchomi do dnia 29 kwietnia 2012 roku swojej działalności, ponieważ ze 
względu na trudną sytuację budżetu miasta jesteśmy zmuszeni ograniczać zatrudnienie,  
co jest sprzeczne z założeniami projektu”. W ramach projektu beneficjent (Miasto Bytom) 
otrzymał środki w kwocie 621,63 tys. zł. W związku z rozwiązaniem umowy zwrócił on 
całość otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. 

[dowód: akta kontroli str. 1095-1189] 

                                                      
100 Dalej zwanych „LPR”. 
101 Projekty te należały do projektów w zakresu „zastępowania azbestowych elementów budynków wielorodzinnych 
mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu”. 
102 Projekty realizowane przed 2010 r. (w latach 2008 i 2009). Pozostałe projekty, dofinansowane w ramach Poddziałania 
 6.2.1 RPO WSL 2007-2013, realizowane były w okresie objętym kontrolą. 
103 Łączna kwota przyznanego dla nich dofinansowania 6 076,45 tys. zł. Natomiast na listach rezerwowych znalazło się sześć 
projektów (z tego: trzy projekty wspólnot mieszkaniowych, dwa - spółdzielni mieszkaniowych i jeden - Zakładu Budynków 
Miejskich Sp. z o.o.). 
104 Projekty: „Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich poprzez utworzenie Kolorowych Podwórek w Bytomiu” (kwota 
dofinansowania: 1 932,27 tys. zł) oraz „Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark - Etap I budynek cechowni  
i administracyjny” (kwota dofinansowania: 9 088,58 tys. zł). Beneficjentami pozostałych dwóch projektów były parafie 
(odpowiednio ewangelicko-augsburska i rzymsko-katolicka). 
105 Zgodnie z „Podręcznikiem procedur wdrażania RPO WSL 2007-2013”.Tryb stosowany w przypadku, gdy środki 
pochodzące, np. z oszczędności poprzetargowych lub realokacji między Poddziałaniami, Działaniami lub Priorytetami, nie są 
wystarczające na dofinansowanie wszystkich projektów z listy rezerwowej w ramach danego Działania. 
106 Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 5 655,12 tys. zł. 
107 Uchwała Zarządu Województwa z 31 stycznia 2012 r. 
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2.1.5.2. RPO WSL 2014-2020 jest programem dwufunduszowym, co stanowi istotną zmianę 
w stosunku do założeń poprzedniego okresu programowania (RPO WSL 2007-2013). 
Dwufunduszowe współfinansowanie programu (ze środków EFRR oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego108) daje możliwość finansowania zaplanowanych celów 
rozwojowych, a nie poszczególnych celów funduszy UE, przyczyniając się do zwiększenia 
komplementarności i efektywności interwencji oraz ściślejszego strategicznego powiązania 
ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich109.  

W ramach RPO WSL 2014-2020 wyodrębniono dla Miasta Bytom pulę środków 
przeznaczoną na projekty w ramach szeroko pojętych działań rewitalizacyjnych (100 mln 
euro, z tego 55 mln euro w ramach EFRR i 45 mln euro w ramach EFS). Ze względu na 
szereg różnorodnych problemów społeczno-gospodarczych występujących na terenie 
Bytomia przyjęto, że pula ta zostanie rozdysponowana w ramach poszczególnych Osi 
Priorytetowych, Działań i Poddziałań RPO WSL (przedstawionych poniżej). Przyjęto 
również, że głównymi sposobami preferencji dla projektów w ramach OSI dla Miasta Bytom 
będą: w przypadku środków EFRR dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, 
natomiast w przypadku środków EFS dedykowane konkursy w ramach wyodrębnionych 
Poddziałań dla projektów realizowanych na rzecz OSI lub kryteria wyboru projektów 
dedykowane OSI (dodatkowe punkty) dla projektów w ramach konkursów organizowanych 
dla szerokiego grona odbiorców odpowiadających wymogom dla danego Poddziałania, 
z wyodrębnioną na OSI Bytom alokacją (gdy jej relatywnie niska wartość nie daje podstaw 
do przeprowadzenia osobnej procedury konkursowej, mając na względzie ciężar 
organizacyjny i kosztowy dla instytucji organizującej konkurs). 

Indykatywna alokacja środków Unii Europejskiej przewidywana na projekty rewitalizacyjne na obszarze Miasta 
Bytom w ramach RPO WSL 2014-2020 (grudzień 2014) przedstawiała się następująco: 

Poddziałanie Priorytet inwestycyjny/obszar wsparcia 
Alokacja  
(w euro) 

- wg funduszu 

4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii w infrastrukturze publicznej i 
mieszkaniowej - OSI. 

4c - wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w budynkach publicznych  
i w sektorze mieszkaniowym.  
 

7 500 000 
EFRR 

5.3.2. Dziedzictwo kulturowe - OSI. 
6c - zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

5 000 000 
EFRR 

5.4.2. Ochrona różnorodności biologicznej - OSI. 

6d - ochrona i przywrócenie różnorodności 
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez 
program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. 

637 500 EFRR 

7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia - konkurs. 

8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 
pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku  
pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na  
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
pracowników. 
 

8 250 000 EFS 

7.3.3. Promocja samozatrudnienia - konkurs. 
8iii - praca na własny rachunek, przedsiębiorczość  
i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.  

4 375 000 EFS 

7.4.2. Outplacement - konkurs. 
8v - przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw  
i przedsiębiorców do zmian. 

166 813  
EFS 

8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 
nad dziećmi do 3 lat - konkurs. 

8iv - równość mężczyzn i kobiet we wszystkich 
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego 
oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką 
samą pracę.  

250 000  
EFS 

8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - 
konkurs. 

8v - przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw  
i przedsiębiorców do zmian 

3 583 187 
EFS 

9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI. 

9i - aktywne włączenie, w tym z myślą  
o promowaniu równych szans oraz aktywnego 
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.  

10 000 000 
EFS 

9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - 
OSI. 

9iv - ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  
i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym. 

17 000 000 
EFS 

                                                      
108 Dalej zwanego „EFS”. 
109 Tak wskazano w treści RPO WSL 2014-2020. 
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9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej - 
konkurs. 

9v - wspieranie przedsiębiorczości społecznej  
i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej  
w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.  

250 000  
EFS 

10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 
usług społecznych - OSI. 

9a - inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  
i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania 
nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 
włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do 
usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, 
oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na 
poziomie społeczności lokalnych. 

10 883 250 
EFRR 

10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - 
OSI. 

9b - wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 
i społecznej ubogich społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich.  

30 979 250 
EFRR 

11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej - konkurs. 

10i - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości  
wczesnej edukacji elementarnej oraz  
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia. 

910 609  
EFS 

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 
- konkurs. 

214 391  
EFS 

Dodatkową alokację przewidziano dla Miasta Radzionków (historycznie i funkcjonalnie 
związanego z Bytomiem) w wysokości 5 000 000 euro. 

[dowód: akta kontroli str. 69-71, 103-105, 426-428, 511-513, 729, 970-1094, 1309-1317, 
1685-1686, 1862-1863] 

W ramach prac nad RPO WSL 2014-2020 Prezydent Miasta Bytom skierował do Marszałka 
Województwa, w dniu 4 lipca 2014 r., pismo z prośbą o zmianę podziału środków w ramach 
OSI pomiędzy EFRR i EFS, wnioskując o przyznanie 95% puli na projekty w ramach EFRR 
i 5% puli na projekty w ramach EFS, co oznaczałoby konieczność przeniesienia z innych osi 
priorytetowych bądź działań ok. 40 mln euro110. Propozycji powyższej nie zaakceptowano, 
pozostawiając podział alokacji przeznaczonej dla Miasta Bytom w ramach OSI na poziomie 
55% EFRR i 45% EFS. W udzielonej Prezydentowi Bytomia odpowiedzi wskazano m.in.,  
że rewitalizacja obejmuje szereg działań planistycznych i organizacyjnych na danym 
obszarze w powiązanych strefach, technicznej (odnowa i/lub rozwój infrastruktury), 
ekonomicznej (aktywizacja przedsiębiorczości) oraz społecznej (zmiana społeczna)  
i dopiero skoordynowane działanie we wszystkich tych strefach może prowadzić do 
faktycznej rewitalizacji. Wskazano również, że w wyniku negocjacji z Komisją Europejską 
Umowy Partnerstwa nastąpiło zwiększenie udziału EFS w alokacji RPO WSL 2014-2020 
kosztem EFRR, co potwierdziło ustalenia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju 
wskazujące na niezwiększanie środków EFRR w ramach przyznanej alokacji. 

[dowód: akta kontroli str. 427-428, 736-768] 

Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego111 i Dyrektora Wydziału Europejskiego 
Funduszu Społecznego112 Urzędu wyjaśnili m.in., że „Za pozostawieniem struktury środków 
EFS przemawiały także niekorzystne wskaźniki społeczno-gospodarcze dla miasta Bytomia, 
wysoka stopa bezrobocia, wysoki stopień korzystania z pomocy społecznej, silna 
degradacja tkanki społecznej - czyli czynniki, które w największym stopniu determinują 
kształt i zasadność procesów rewitalizacji w sferze interwencji EFS, które świadczą także 
o fakcie, iż bieżące działania władz miejskich nie zabezpieczają w pełni potrzeb 
społecznych. Zmniejszenie środków tego funduszu w puli dla miasta oznaczałoby dalszą 
jego degradację i powiększanie dystansu społecznego do innych obszarów regionu 
i dekapitalizację tkanki społecznej. Powyżej wskazane niekorzystne czynniki stanowiące 
o trudnej sytuacji Miasta dotyczą przede wszystkim tkanki społecznej, która wymaga silnego 
wsparcia kompetencji, umiejętności społecznych, umiejętności przedsiębiorczych, które 
w ogromnym stopniu decydują o rozwoju obszaru, jego innowacyjności i są nie do 
zastąpienia przy tak głębokiej degradacji społecznej żadnymi infrastrukturalnymi 

                                                      
110 Na potrzebę zmniejszenia udziału interwencji EFS na rzecz zwiększenia udziału interwencji EFRR w ramach OSI 
wskazywał on także m.in. w pismach z 11 września 2013 r., 8 września 2014 r. czy 7 listopada 2014 r. 
111 Dalej zwanego „Wydziałem RR”. 
112 Dalej zwanego „Wydziałem EFS”. 
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inwestycjami, których realizacja w tak dużym zakresie stanowić mogłaby „zastępstwo 
celów””. 
Jak wyjaśnili dalej, „przeznaczenie jedynie 5 mln euro na EFS może okazać się 
niewystarczające na realizację projektów rozwiązujących tak silnie skoncentrowane 
problemy społeczne na obszarze miasta Bytom”, wskazując przy tym, że „Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych”, przesłanych w sierpniu 2014 r. do regionów, podkreślało, iż w perspektywie 
finansowej 2014-2020 do roli Instytucji Zarządzającej RPO należy wyeliminowanie 
możliwości realizacji wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy 
estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, 
pomijających aspekt społeczny”. Wskazali też na założenia przyjęte w Umowie 
Partnerstwa113, według których przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR 
powinny być powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki 
z ubóstwem (projekty z zakresu rewitalizacji muszą być realizowane jako zintegrowane 
przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru). 
Ponadto wskazali, iż „Na ówczesnym etapie prac nad Programem, który był wynikiem 
żmudnych negocjacji z różnymi podmiotami (liderami Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych114, projekty kluczowe, 
przedsiębiorcy, sektor nauki, ochrona zdrowia itp.) przesunięcie środków mogło 
spowodować zachwianie wynegocjowanych kompromisowych rozwiązań i spotkać się 
z stanowczym sprzeciwem pozostałych miast województwa”. Wskazali również na zmianę 
podziału alokacji na RPO, wynikającą z przyjętej przez Komisję Europejską w maju 2014 r. 
Umowy Partnerstwa, co powodowało konieczność przesunięcia ok. 6 mln euro z EFRR  
na rzecz EFS, wyjaśniając, że „w zakresie środków z EFS zmiana struktury alokacji 
mogłaby spowodować także zachwianie proporcji środków dotąd alokowanych  
zgodnie z zachowaniem zasady koncentracji tematycznej (…)”. Poinformowali przy tym,  
że przedstawiona proporcja podziału środków (55% z EFRR i 45% z EFS) została 
wskazana przez Ministerstwo w piśmie skierowanym do Marszałka Województwa z dnia  
30 lipca 2013 r. i przedstawili przebieg przygotowań do absorbcji tych środków, jakie miały 
miejsce od września 2013 r. (kiedy to Miasto Bytom złożyło pierwsze propozycje projektów, 
w postaci tzw. fiszek projektowych, do realizacji w ramach OSI). Wyjaśnili przy tym m.in.,  
że „Już na początku programowania OSI ustalono z Miastem Bytom, że pula 100 mln euro 
zostanie rozdysponowana w różnych osiach priorytetowych RPO WSL 2014-2020”, 
a „wsparcie dotyczyć będzie różnorodnych działań związanych z rewitalizacją m.in. 
zdegradowanych przestrzeni publicznych, zdegradowanej zabytkowej zabudowy 
mieszkaniowej, infrastruktury komunalnej, kulturowej, w zakresie włączenia społecznego, 
edukacji czy różnorodności biologicznej, z zastrzeżeniem, że większość środków powinno 
zostać skoncentrowane na Priorytet Inwestycyjny (PI) 9b dedykowany rewitalizacji. (…)”. 

[dowód: akta kontroli str. 427-428, 726-768] 

Podstawą dla ubiegania się przez Miasto Bytom o dofinansowanie ze środków RPO WSL 
2014-2020 będzie Program Rewitalizacji, nad opracowaniem którego Miasto pracuje przy 
wsparciu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach pilotażowego projektu 
rewitalizacyjnego przygotowanego przez ww. ministerstwo115, a na wypracowanych 
rozwiązaniach będzie opierać się Narodowy Program Rewitalizacji. 
Prezydent Bytomia poinformował Marszałka Województwa Śląskiego pismem z 7 maja 
2015 r., że przewidywanym terminem skierowania programu rewitalizacji dla Miasta Bytomia 
pod obrady Rady Miejskiej, będącego „podstawą dla wpisania miejskich projektów 
rewitalizacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej” oraz „asumptem do ogłoszenia 
pierwszych naborów przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL w ramach OSI dla Bytomia 
oraz dla zaprogramowania naborów w kolejnych latach”, będzie marzec 2016 r. 
 

                                                      
113 Obszar celu tematycznego 9 (Priorytety IX Włączenie społeczne i X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 
RPO WSL). 
114 Zwanych „ZIT/RIT”. 
115 W projekcie tym, oprócz Bytomia, uczestniczą także Łódź i Wałbrzych (tj. Miasta wymienione w Umowie Partnerstwa). 
Informacje na temat tego projektu dostępne na stronach internetowych Miasta Bytom (np. http://www.bytom.pl/bytom-pilotem-
w-rzadowym-projekcie) oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
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Jak wskazał, „ze zaktualizowanego programu rewitalizacji będzie (…) wynikał szczegółowy 
harmonogram wdrażania projektów rewitalizacyjnych w perspektywie do roku 2022”.  

 [dowód: akta kontroli str. 105-106, 428-430] 

2.1.6. Na obszarze Bytomia, w zakresie spraw objętych niniejszą kontrolą, realizowane były 
ponadto projekty objęte dofinansowaniem w perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki116, w szczególności w ramach działań117: 6.1 
„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie”; 
6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”; 7.1 „Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji”; 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej”; 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”; 
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”; 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego”; 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”; 9.4 „Wysoko 
wykwalifikowane kadry systemu oświaty”; 9.6  „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”118. 
Zgodnie z systemem realizacji PO KL projekty te podlegały obiektywnej ocenie  i aby 
uzyskać dofinansowanie, musiały uzyskać w jej wyniku odpowiednią punktację. W ramach 
kryteriów wyboru projektów stosowane były szczegółowe kryteria strategiczne, premiujące 
projekty realizowane w obszarach o negatywnej sytuacji społeczno-gospodarczej, 
skierowane do grup defaworyzowanych. W PO KL w ramach komponentu regionalnego 
województwa śląskiego przewidziano w latach 2011-2014, dla Osi Priorytetowej VI „Rynek 
Pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” (w latach 2011-2014) oraz Osi Priorytetowej VII 
„Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (w 2012 roku), szczegółowe kryteria 
strategiczne preferujące projekty realizowane na obszarach charakteryzujących się 
wysokim poziomem negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych (odnoszące się m.in. 
do projektów realizowanych na obszarach z wysoką, wyższą niż średnia dla województwa 
śląskiego, stopą bezrobocia bądź wysokim odsetkiem osób korzystających z pomocy 
społecznej). Dyrektor Wydziału EFS wyjaśnił również, że „w związku z faktem, że Miasto 
Bytom charakteryzowało się w tych latach niekorzystną sytuacją na rynku pracy oraz 
wysokim poziomem korzystania z pomocy społecznej, wszystkie projekty wybrane do 
dofinansowania w odpowiedzi na konkursy, w ramach których zaplanowano kryteria 
strategiczne (…) spełniały preferencję i otrzymały dodatkowe punkty”. 
Działania dodatkowe podjęto również w trakcie realizacji na terenie Miasta Bytom 
zatwierdzonych projektów w Poddziałaniu 9.1.2 („Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych”), w związku z uwolnieniem środków na projekty w obszarze 
indywidualizacji nauczania (Oś Priorytetowa XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”), 
w rezultacie czego zwiększono kwotę przyznanego beneficjentowi dofinansowania (kwota 
dofinansowania, po jego zwiększeniu, wyniosła 2 169, 04 tys. zł)119. 

[dowód: akta kontroli str. 28, 43-47, 58-62, 72-78, 106, 454-455, 460, 470-471, 474, 488-
491, 593, 876, 1681] 

2.2. Działania związane z rozwiązywaniem problemów społeczno-ekonomicznych, 
będących wynikiem m.in. restrukturyzacji przemysłu, a w szczególności górnictwa, 
wpisywały się przede wszystkim w zakres kompetencji WUP120 oraz ROPS121.  

                                                      
116 Zwanego dalej „PO KL”. Całość interwencji EFS w Polsce na lata 2007-2013 została skoncentrowana w PO KL. Instytucją 
Zarządzającą PO KL było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (uprzednio: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).  
117 Działania w ramach komponentu regionalnego PO KL (obejmował on Priorytety VI-IX, nakierowane na wsparcie dla osób  
i grup społecznych). Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej, a WUP 
w Katowicach - rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia (Instytucji Wdrażającej) dla całego Priorytetu VI oraz Działania 8.1, 
Działania 9.3 i Działania 9.6. 
118 Łączna wartość projektów realizowanych w ramach ww. działań w latach 2010-2014 na obszarze Bytomia wyniosła 
127 452,6 tys. zł. Projekty realizowane przez Miasto Bytom, realizowane w ramach PO KL, przedstawiono w rozdziale  
4 wystąpienia.  
119 Dotyczyło to projektu realizowanego przez Miasto Bytom pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją 
równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych”. Dofinansowanie zwiększono o 172,11 tys. zł. 
120 Jak również pozostałych instytucji rynku pracy (określonych w art. 6 ust. 1-7 ustawy o promocji zatrudnienia), w tym m.in. 
powiatowych urzędów pracy. 
121 Jak również pozostałych jst (gmin, powiatów) i ich jednostek organizacyjnych, w tym m.in. gminnych (miejskich) ośrodków 
pomocy społecznej, miejskich ośrodków pomocy rodzinie czy powiatowych centrów pomocy rodzinie. 
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2.2.1. W kontrolowanym okresie WUP uczestniczył w działaniach mających na celu 
ograniczanie skutków restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw z terenu województwa, w tym 
w ramach współpracy z restrukturyzowanymi zakładami przygotowano i zrealizowano 
programy finansowane ze środków Funduszu Pracy. Ponadto, w ramach PO KL WUP 
wdrażał Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 
w regionie” (celem Działania 8.1 było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 
osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki), w ramach którego można było 
realizować m.in. takie typy operacji, jak: wsparcie dla pracodawców przechodzących 
procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień 
monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; szkolenia 
przekwalifikowujące iusługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych 
umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze 
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców 
wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa122. 
W ramach RPO WSL 2014-2020 (Osi Priorytetowej VII „Regionalny rynek pracy”, Działania 
7.4 „Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania 
z zakresu outplacementu123)”, Poddziałania 7.4.2 „Wspomaganie procesów adaptacji do 
zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) - konkurs” WUP 
opracował kryteria strategiczne dla konkursu (dotyczące całego województwa śląskiego) 
odnoszące się m.in. do: osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia 
lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracowników przedsiębiorstw 
sektora MŚP124, pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, 
pracowników przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, 
pracowników przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek 
węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa 
śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących). Kryteria określono dla projektów 
otwartych125 oraz zamkniętych (które będą mogły być dedykowane pracownikom 
konkretnego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw). W ramach RPO WSL 2014-2020 
szczególne wsparcie przewidziano dla obszarów wymagających rewitalizacji, w tym m.in. 
dla Bytomia i Radzionkowa. 

[dowód: akta kontroli str. 679, 681-688, 876] 

W styczniu 2015 r., w związku z procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 
(obejmującym w szczególności obszar działania Kompanii Węglowej S.A., w tym m.in. 
podlegającej podziałowi KWK „Bobrek-Centrum”, znajdującej się na terenie Bytomia), WUP 
zainicjował działalność Regionalnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia 
w Górnictwie, mającego na celu monitorowanie sytuacji zatrudnieniowej osób pracujących 
w restrukturyzowanych kopalniach, a w sytuacji zagrożenia zwolnieniami - podjęcie 
szybkich i skutecznych działań minimalizujących negatywne skutki utraty pracy. Do czerwca 
2015 r. Zespół odbył trzy posiedzenia, w których uczestniczyli przedstawiciele126: 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej127, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, w tym Wydziałów EFS, WRR i EFRR, Wojewódzkiej Rady ds. Zatrudnienia,  
WUP w Katowicach i WUP w Krakowie, powiatowych urzędów pracy, w tym m.in. PUP  
w Bytomiu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A.128, Katowickiego Holdingu 

                                                      
122 W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL realizowany był w kontrolowanym okresie m.in. projekt pt. „Własna firma - Twoją 
szansą”, skierowany do mieszkańców podregionu bytomskiego (tj. powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego, Bytomia i Piekar 
Śląskich),zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia bądź zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu prac, 
zainteresowanych otrzymaniem wsparcia merytorycznego i finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej. 
123 W praktyce zarządzania zasobami ludzkimi przyjmuje się, że „outplacement” to system łagodnych zwolnień, powiązanych 
z programem wsparcia. 
124 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw. 
125 Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.4.2 zaplanowano na III kwartał 2015 r. (planowana alokacja w 2015 r. 
wynosi 2 911 903 euro). 
126 Zespół powstał i odbywał posiedzenia w reakcji na bieżącą sytuację w górnictwie (w wyniku konsultacji z przedstawicielami 
instytucji zewnętrznych zainteresowanych bieżącą sytuacją w górnictwie, m.in. powiatowych urzędów pracy, ZUS oraz struktur 
górniczych) i nie posiadał stałego składu osobowego. Przedstawiciele Ministerstwa i ROPS uczestniczyli w pierwszym 
posiedzeniu, przedstawiciele zespołów szkół - w drugim, a przedstawiciele Katowickiego Holdingu Węglowego - w trzecim.  
127 Dalej jako „MPiPS”. 
128 Dalej jako „KW S.A.”. 
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Węglowego, ROPS w Katowicach Okręgowego Inspektoratu Pracy lub zespołów szkół 
kształcących w zawodach górniczych. Podczas posiedzeń omówiono założenia dotyczące 
takich działań, jak m.in. wystąpienie do MPiPS o przyznanie środków na realizację 
programów specjalnych (opierających się na instrumentach rynku pracy zapisanych 
w ustawie o promocji zatrudnienia), utworzenie punktów informacyjnych na terenie KW S.A., 
wzmocnienie promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy ogłoszenie przez WUP 
w Katowicach zawężonego do branży górniczej konkursu związanego z projektami 
outplacement (w celu zagwarantowania środków nie tylko z Funduszu Pracy, lecz również 
z EFS). Podczas spotkań analizowano bieżącą sytuację w restrukturyzowanych 
podmiotach. Omówiono także m.in. sytuację uczniów kształcących się w zawodach 
i specjalnościach górniczych, w tym m.in. możliwość wykorzystania środków w ramach RPO 
WSL 2014-2020 na wsparcie szkolnictwa zawodowego129. Ponadto, celem stworzenia 
programu pomocy osobom, które stracą zatrudnienie, WUP pozyskał od KW S.A. listę 
przedsiębiorstw z nią kooperujących. Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora Wydziału EFS 
(wydziału nadzorującego WUP i biorącego udział w posiedzeniach ww. zespołu), „Osoby, 
które nie będą mogły skorzystać z programu osłon i w efekcie znajdą się w trudnej sytuacji 
zawodowej, będą mogły otrzymać wsparcie w powiatowych urzędach pracy, 
potwierdzających gotowość swoich służb do udzielenia kompleksowej pomocy, w tym 
w postaci programów specjalnych adresowanych do tej grupy”, z uwagi jednak, że „do chwili 
obecnej procesy restrukturyzacyjne nie wywołują zwolnień w kopalniach, urzędy pracy nie 
realizują konkretnych działań a jedynie monitorują sytuację”.  

[dowód: akta kontroli str. 684-685, 689-704] 

2.2.2. Również działalność ROPS, w ramach realizacji jego zadań statutowych, 
nakierowana była na rozwiązywanie problemów, w tym mieszkańców Bytomia, 
wynikających z restrukturyzacji górnictwa, m.in. poprzez działania w ramach WSPS, 
opracowanie jej aktualizacji oraz opracowanie i realizowanie związanych z wyznaczonymi 
tam celami dokumentów programowych. Działania te dotyczyły w szczególności osób 
bezrobotnych, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odnosząc się do działań 
podejmowanych przez ROPS, Dyrektor Wydziału EFS podkreślił, że „Zadania samorządu 
województwa w zakresie pomocy społecznej sprowadzają się przede wszystkim do 
działalności promocyjnej, programowej i inspiratorskiej”, a „Każda z jednostek samorządu 
terytorialnego jest samodzielna”, co oznacza  „m.in. brak jakichkolwiek uprawnień 
nadzorczych większych wspólnot wobec wspólnot mniejszych”. 

[dowód: akta kontroli str. 681-683] 

2.3. Wojewódzka Rada Zatrudnienia, będąca organem opiniodawczo-doradczym 
Marszałka130, analizowała przedstawiane jej m.in. przez WUP dane na temat sytuacji na 
śląskim rynku pracy ogółem oraz w powiatach regionu (w zakresie np. liczby bezrobotnych, 
stopy bezrobocia czy poziomu bezrobocia w podziale na kobiety i mężczyzn). Przedkładano 
jej również Regionalne plany na rzecz zatrudnienia przygotowywane przez WUP na kolejne 
lata. Jednakże, jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału EFS (sprawującego nadzór nad WUP),  
w zakresie zadań Rady nie leżało opiniowanie sytuacji na rynku pracy poszczególnych 
powiatów, w związku z czym nie dokonywała ona analizy sytuacji miasta Bytom odnośnie 
do polityki rynku pracy. 

 [dowód: akta kontroli str. 658-659, 1545-1546, 1553, 1561-1562, 1570-1571, 1629-1688] 

Dokumenty strategiczne Województwa, w szczególności Strategia Rozwoju i Strategia 
Polityki Społecznej oraz związane z nimi dokumenty programowe, które obowiązywały 
w kontrolowanym okresie, oprócz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, 
określały cele strategiczne i kierunki działań niezbędnych dla ich osiągnięcia. Przyjęte tam 

                                                      
129 Także środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) na wsparcie absolwentów 
poszukujących pracy. 
130 O którym mowa w art. 22 ust. 2 i 5 oraz art. 23 ust. 2 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia. Z dniem 27 maja 2014 r. 
znowelizowano ustawę o promocji zatrudnienia, zmieniając m.in. przepisy art. 22 i 23 dotyczące rad zatrudnienia. W ich 
miejsce funkcjonować mają rady rynku pracy. Stosownie jednak do art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy 
 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598 ze zm.), do dnia powołania 
rad rynku pracy (w tym m.in. wojewódzkiej) zadania tych rad wykonują wojewódzkie rady zatrudnienia, działające w składzie  
i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych. W ustawie nie określono terminu powołania nowych rad (rad rynku 
pracy). 
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założenia były spójne i odpowiadały zidentyfikowanym w regionie problemom społeczno-
ekonomicznym, w tym problemom występującym w Bytomiu.  
W Strategii Rozwoju Województwa („Śląskie 2020” i „Śląskie 2020+”), jak również 
w poszczególnych programach związanych z realizacją Strategii Polityki Społecznej, 
wyznaczonym celom przypisano wskaźniki pozwalające na monitorowanie i ocenę stopnia 
ich realizacji. Wskaźników takich, ram finansowych i zasad ewaluacji nie ustalono jednakże 
w samej Strategii Polityki Społecznej (obowiązującej do dnia czynności kontrolnych NIK), 
lecz w opracowanym projekcie aktualizacji Strategii elementy te uwzględniono.  
NIK pozytywnie ocenia, że w Strategii Rozwoju „Śląskie 2020+” i RPO WSL 2014-2020 
uwzględniono szereg szczególnych działań skierowanych do Bytomia, w ramach wsparcia 
udzielanego OSI, który, z uwagi na kumulację problemów społeczno-ekonomicznych, 
zaliczono do miast o najwyższym poziomie nasilenia potrzeb rewitalizacyjnych w regionie. 

3. Skuteczność w realizacji zaplanowanych celów strategicznych 
oraz osiąganiu zaplanowanych efektów. 

3.1. Realizacja celów określonych w poszczególnych strategiach, programach lub planach 
Województwa (wymienionych w punkcie III.2 wystąpienia oraz poniżej), odnoszących się do 
spraw objętych zakresem niniejszej kontroli NIK, była przedmiotem wielu raportów lub 
sprawozdań. 

3.1.1. Dla monitoringu Strategii Rozwoju Województwa („Śląskie 2020” i „Śląskie 2020+”) 
wykorzystywano raporty (wg Strategii „Śląskie 2020” - roczne, a wg Strategii „Śląskie 
2020+” - dwuletnie), przygotowane przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania 
Strategicznego131 we współpracy z zaangażowanymi w proces monitoringu wydziałami 
Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa132. Raporty te były przedkładane 
Zespołowi ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii133 i Zarządowi Województwa (Zarząd 
przyjmował je uchwałą). Raporty, oprócz diagnozy sytuacji w regionie, a także analizy 
spójności opracowanych i przyjętych w danym roku dokumentów strategicznych134, 
obejmowały m.in. analizę stopnia realizacji celów Strategii135 wraz z analizą wskaźnikową136 
i identyfikowały tendencje pozytywne i negatywne lub wyzwania dla regionu.  
W kolejnych raportach wskazywano m.in. na niską aktywność zawodową ludności, niski 
współczynnik zatrudnienia, rosnącą stopę bezrobocia, problem bezrobocia strukturalnego, 
wzrost liczby bezrobotnych (wśród osób w wieku powyżej 55 roku życia), wzrost odsetka 
osób żyjących poniżej minimum egzystencjalnego lub zmniejszenie liczby nowo oddanych 
mieszkań do użytku137. W raporcie za lata 2012-2013 podregion bytomski został 
wymieniony wśród regionów z najniższym PKB na mieszkańca138 i najwyższym 
procentowym udziałem długotrwale bezrobotnych139. Zidentyfikowane w raportach problemy 
i wyzwania stojące przed regionem (aktualne również dla sytuacji Bytomia) obejmowały 
m.in. konieczność: 
- przezwyciężenia ogólnogospodarczego kryzysu i przeciwstawienie się postępującemu 
spowolnieniu gospodarki województw; zintensyfikowania działań zmierzających do wzrostu 
zatrudnienia poprzez zastosowanie aktywnych form wsparcia; zwrócenia uwagi na komfort 
warunków mieszkaniowych w miastach (jak wskazano, aktualny stan techniczny wielu miast 
wymusza szybkie działania inwestycyjne w zakresie rewitalizacji tkanki miejskiej; generalny 

                                                      
131 Dalej zwane „RCAS” (referat Urzędu Marszałkowskiego, wchodzący w skład Wydziału RR, a uprzednio Wydziału 
Planowania Strategicznego i Przestrzennego). 
132 Od których pozyskiwano m.in. ankiety monitoringowe zawierające informacje o opracowywanych programach i strategiach 
wspierających realizację Strategii Rozwoju. 
133 Zespół, przewidziany w Strategii Rozwoju, powołano uchwałą Zarządu Województwa w celu zharmonizowania działań 
podejmowanych w procesie monitoringu przez wydziały merytoryczne Urzędu i inne jednostki uczestniczące w jego realizacji, 
a także przeprowadzenia prawidłowej oceny wszystkich programów i działań mających wpływ na realizację zapisów Strategii. 
134 Z celami i kierunkami działań Strategii. 
135 Przedstawiającą m.in. podejmowane działania i poniesione nakłady. 
136 Przedstawiającym m.in. wartości wskaźników odnoszących się do poszczególnych celów, osiągnięte w kolejnych latach. 
137 W raporcie za 2011 r. 
138 Wynoszącym, jak podano, zaledwie połowę wartości z podregionu tyskiego. Spośród podregionów województwa najwyższą 
wartością PKB per capita charakteryzował się podregion tyski (w 2012 r. - 59 635 zł). 
139 Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Jak wskazano, w podregionie bytomskim w 2012 r. długotrwale bezrobotni 
stanowili aż 38,3% wszystkich bezrobotnych. Wskazano też, że najwyższym bezrobociem charakteryzował się podregion 
częstochowski (16,3%), jednak powiatem z najwyższą stopą bezrobocia był Bytom (20,7%). 
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stan budynków mieszkalnych jest bardzo niski, wiele wymaga wykonania dociepleń czy 
usunięcia azbestu); 
- kontynuowania realizacji projektów unijnych w ramach PO KL (w tym w ramach Priorytetu 
VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”); podjęcia działań mających na celu pomoc osobom 
najuboższym w znalezieniu pracy lub podniesienia kwalifikacji zawodowych i szerszego 
objęcia tej grupy społeczeństwa programami opieki społecznej (w związku z alarmującymi, 
jak podano w raporcie za 2011 r., danymi dotyczącymi wzrostu liczby osób żyjących poniżej 
minimum egzystencjonalnego, tj. nieposiadających środków do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych, co może mieć wpływ na wzrost przestępczości w regionie); 
zaangażowania, w zakresie dotyczącym rewitalizacji, środków unijnych, państwowych,  
jak również sektora prywatnego140 (w związku z faktem, iż skala potrzeb w tym zakresie 
znacznie przekracza możliwości ich finansowania przez jst). 

W maju 2013 r.141 sporządzono „Raport ewaluacyjny procesu wdrażania i projektowania 
Strategii Rozwoju Województwa”. Przy jego przygotowaniu wykorzystano analizy 
przeprowadzone przez pracowników Wydziału Planowania Strategicznego 
i Przestrzennego, jak również raport ex-ante Banku Światowego pt. Ocena projektu Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, zawierający analizę pod kątem 
zawartości projektu, formy oraz struktury dokumentu. Jego wyniki wykorzystano przy 
aktualizacji Strategii142. Wspomniany raport został przedłożony na posiedzeniu Zarządu 
Województwa w dniu 18 czerwca 2013 r. oraz był prezentowany na posiedzeniu Komisji 
Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku w dniu 27 czerwca 2013 r. 
[dowód: akta kontroli str. 711, 715-722, 785-786, 789-814, 950-951, 1263-1264, 1270-1275, 

1282-1284, 1405-1421] 

Wśród przesłanek przyjęcia przez Sejmik w lipcu 2013 r. Strategii Rozwoju „Śląskie 2020+”, 
wymieniono przede wszystkim: zmieniające się uwarunkowania rozwoju regionalnego 
zawarte m.in. w dokumentach szczebla krajowego (m.in. KSRR i KPZK), konieczność 
zapewnienia zgodności z dokumentami programowymi UE oraz spójności z tworzonym 
RPO WSL 2014-2020, a także potrzebę ponownej oceny zgodności polityki regionu ze 
światowymi trendami związanymi z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, dyfuzją rozwoju 
poprzez ośrodki metropolitalne i podnoszeniem jakości życia przy uwzględnieniu wymogów 
wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju. Wskazano przy tym, iż „Strategia zgodnie 
z zaleceniami krajowej polityki rozwoju pogłębia podejście terytorialne do zagadnienia 
rozwoju województwa”. 

 [dowód: akta kontroli str. 787-788, 1282, 1292, 1307-1308] 

3.1.2. W monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa korzystano z raportów143 
opracowanych w ramach realizowanych przez ROPS projektów systemowych PO KL 
(„Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, 
obejmującego zadanie „Badania i analizy”, oraz „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, 
w szczególności w ramach działalności Obserwatorium Integracji Społecznej), wypełniając 
zadanie ustawowe związane z diagnozowaniem i monitorowaniem wybranych problemów 
społecznych w regionie144. Stosownie do art. 16a ustawy o pomocy społecznej, 
przygotowywano także „Ocenę zasobów pomocy społecznej” w województwie śląskim  
(za kolejne lata 2012-2013; a za lata wcześniejsze - „Bilans potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej”). Monitorowano także realizację poszczególnych, opracowanych dotychczas 
(w tym wymienionych poniżej) programów powiązanych z celami określonymi w WSPS, 
z wyjątkiem Programu na lata 2008-2013 „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży  
w województwie śląskim - szanse i zagrożenia”145.  

                                                      
140 Przy czym budżet gminy, jak wskazano, powinien finansować działania, które stymulują do dalszych zmian, ułatwiają  
i zachęcają inwestorów do dalszego angażowania się w procesy rewitalizacji. 
141 Część pierwsza raportu (analiza ex-post) powstała w okresie od maja do listopada 2012 r., natomiast prace nad drugą 
częścią (analiza ex-ante) prowadzono od stycznia do maja 2013 r. 
142 Jak wskazano w ww. raporcie ewaluacyjnym, wszelkie uwagi wynikające z raportu Banku Światowego zostały rozpatrzone  
i uwzględnione w ostatecznym projekcie Strategii Rozwoju Województwa. 
143 W tym m.in. raporty wymienione w rozdziale III.1 wystąpienia. Najważniejsze z nich publikowano na portalu internetowym 
ROPS (http://rops-katowice.pl). 
144 Art. 21 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. 
145 Co przedstawiono w rozdziale III.2 wystąpienia i poniżej (ppkt 3.1.3). 
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NIK zwraca uwagę, że w związku z brakiem określenia w Strategii Polityki Społecznej 
Województwa wskaźników oraz zasad jej monitorowania i ewaluacji (co przedstawiono 
w punkcie III.2 niniejszego wystąpienia), działania takie podejmowane były z różną 
częstotliwością i dotyczyły wybranych zagadnień. Nie miały one charakteru kompleksowego 
i usystematyzowanego, a ich wyniki prezentowane były w zróżnicowanej formie. 
Uniemożliwiało to dokonanie spójnej, całościowej i jednolitej, w tym w odniesieniu do 
horyzontu czasowego, oceny wpływu podejmowanych działań na osiąganie celów 
wyznaczonych w Strategii Polityki Społecznej Województwa 

[dowód: akta kontroli str. 90, 461-468, 475,494-497, 650-651, 654-657, 663-664, 666-667, 
1422-1424, 1437-1439, 1449-1459] 

W maju 2015 r. Zarząd Województwa przyjął projekt aktualizacji WSPS (przedstawiono 
w punkcie III.1 niniejszego wystąpienia). Wśród jej przesłanek wymieniono m.in. zasadność 
i konieczność uaktualnienia diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców 
województwa śląskiego oraz weryfikacji priorytetów regionalnej polityki społecznej, celu 
głównego (misji), celów strategicznych i kierunków działań; poszerzenie się katalogu  
zadań samorządu województwa (art. 183 i art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej146, art. 21 pkt 3a i 4a ustawy o pomocy 
społecznej), a także potrzebę przygotowania dokumentów strategicznych związanych  
z nową perspektywą finansową funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 dla województwa 
śląskiego. 

[dowód: akta kontroli str. 853-854, 1437-1445] 

3.1.3. W monitoringu realizacji założeń dokumentów programowych lub planistycznych 
związanych z realizacją celów określonych w WSPS wykorzystywano dane zawarte 
w następujących dokumentach: 
� sprawozdaniach z realizacji przez Samorząd Województwa Śląskiego zadań ustalonych 
w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych147,  przygotowywanych 
co roku przez ROPS148, a przekazywanych Dyrektorowi Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych149. W sprawozdaniu za 2012 r. podano m.in. 
informację o przyznaniu przez Marszałka, na mocy zawartego porozumienia, dotacji  
w kwocie 49 034 zł na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej  
w Bytomiu150,utworzonego przez organizację pozarządową. W sprawozdaniu za 2014 r. 
podano informację o złożeniu przez Miasto Bytom wniosku o przyznanie dotacji na pierwsze 
wyposażenie Centrum Integracji Społecznej151 (utworzonego przez Miasto Bytom), który nie 
spełnił wymogów formalno-prawnych (co przedstawiono także w punkcie III.4 niniejszego 
wystąpienia). Ponadto, w sprawozdaniach z realizacji programów współpracy z NGO 
przedstawiane były zbiorcze informacje o otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 
(przeciwdziałania problemom alkoholowym), przeprowadzanych na podstawie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie152, bądź o innych 
działaniach ROPS w ww. zakresie (np. w 2014 r. – o zorganizowaniu szkoleń z zakresu 
profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień od alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych, jak również współorganizacji seminarium). W latach 2013-2014, dzięki 
udzielonemu wsparciu (przyznanym przez Marszałka dotacjom), zmodernizowano m.in. 
bazę materialną dwóch podmiotów z terenu Bytomia, wykonujących działalność leczniczą  
i realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii lub alkoholizmowi. 

                                                      
146 Dz. U. z 2015 r. poz. 332. 
147 Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wpisywał się w realizację celów określonych 
w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na lata 2006-2010 oraz na lata 2011-2015). 
148 Stosownie do art. 4 ust. 3, w zw. z ust. 1, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wojewódzki 
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki 
społecznej, był realizowany przez ROPS. 
149 Zwanej dalej „PARDA”. Sprawozdania opracowano według wzoru opracowanego przez PARPA, w zw. z opracowywaniem 
sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, które Rada Ministrów składa 
corocznie Sejmowi (art. 20 wspomnianej ustawy). 
150 Utworzonego na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z 2012 r., będącego jednostką prowadzącą reintegrację społeczną  
i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnych, uzależnionych, niepełnosprawnych  
i długotrwale bezrobotnych. 
151 Dalej zwanego „CIS”. 
152 Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm. 
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� raportach dotyczących realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii, 
opracowywanych co roku przez ROPS i przyjmowanych uchwałą Zarządu Województwa, 
a następnie przekazywanych Sejmikowi, stosownie do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. W okresie objętym kontrolą przygotowywano także 
sprawozdania szczegółowe153 i prowadzono współpracę m.in. z Krajowym Biurem ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii. Również w sprawozdaniach z realizacji programów 
współpracy z NGO przedstawiane były zbiorcze informacje o otwartych konkursach ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień (przeciwdziałania narkomanii), przeprowadzanych na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku powyższych 
konkursów wsparcie otrzymywał m.in. podmiot prowadzący działalność na terenie Bytomia 
(fundacja prowadząca ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny). 
� raportach (półrocznych i rocznych) z realizacji „Wieloletniego regionalnego planu działań 
na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020”, w których 
przedstawiano działania podejmowane na rzecz ekonomii społecznej przez ROPS, a także 
zbiorcze wyniki badań, m.in. ankietowych, obejmujących podmioty ekonomii społecznej154. 
W raporcie za 2013 r., wśród powiatowych urzędów pracy, które wykazały się największym 
zaangażowaniem w organizację szkoleń dla osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, wymieniono m.in. PUP w Bytomiu (liczba zorganizowanych 
szkoleń: 168 w 2012 r. i 158 w 2013 r.). Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie  
i monitoring planu było Śląskie Centrum Ekonomii Społecznej155, działające w strukturze 
organizacyjnej ROPS. Monitoring prowadzony był w ramach zadania nr 4 „Badania  
i analizy” projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy  
i integracji społecznej województwa śląskiego” (PO KL). Z oferowanych w ramach ww. 
projektu systemowego ROPS form wsparcia skorzystało m.in. 375 pracowników instytucji 
pomocy i integracji społecznej z Bytomia. Istotnym źródłem informacji na temat osiągniętych 
rezultatów były dla ROPS ośrodki wsparcia ekonomii społecznej156. W 2012 r., w wyniku 
przeprowadzonego przez Marszałka konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie 
ekonomii społecznej” PO KL, wyłoniono cztery podmioty pełniące funkcję OWES. Zostały 
one przyporządkowane do czterech subregionów województwa śląskiego (OWES dla 
Subregionu Centralnego, obejmującego m.in. Bytom, rozpoczął działalność 1 stycznia  
2013 r.157). Działalność w przedmiotowym zakresie prowadził także Wojewódzki Zespół  
ds. Ekonomii Społecznej158, któremu przedkładano ww. raporty z realizacji planu. Jak 
wskazano w raporcie przedstawiającym działania monitoringowe prowadzone w 2013 r.  
i 2014 r., zgodnie z założeniami planu rezultaty określonych w nim działań miały zostać 
osiągnięte do 2020 r., „jednak duże zaangażowanie podmiotów, w realizację niektórych  
z nich pozwoliło na uzyskanie oczekiwanych wartości docelowych w samym tylko 2013 
roku”.  
�  informacji z realizacji w 2014 r. projektu „Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny”, 
którą po jej przyjęciu uchwałą Zarządu Województwa przedłożono Sejmikowi. 
Zamieszczono tam m.in. dane na temat liczby wydanych Kart Dużej Rodziny (jak podano, 
w Bytomiu wydano 1 110 kart, co dotyczyło członków 221 rodzin159). 

                                                      
153 Np. w 2012 r. przygotowano raport pt. „Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii w województwie śląskim w 2012 
roku”. 
154 W tym m.in. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności 
zawodowej, a także działalność podmiotów wspierających i otoczenia ekonomii społecznej, jak m.in. ośrodki wsparcia 
ekonomii społecznej czy centra ekonomii społecznej. 
155 Zwane także „ŚCES”. 
156 Dalej zwane „OWES”. 
157 Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego” przedstawiono w rozdziale III.4 niniejszego 
wystąpienia. 
158 Powołany najpierw uchwałą Zarządu Województwa z 29 grudnia 2011 r., która zapoczątkowała proces opracowania planu. 
Powołano nią Zespół w celu przygotowania i realizacji planu. Następnie, zarządzeniem Marszałka z 25 lutego 2014 r., 
powołano Zespół w celu monitorowania procesu wdrażania planu. Zarządzeniami Marszałka z 10 czerwca 2014 r. i 23 stycznia 
2015 r. dokonano zmian w jego składzie (wg zarządzenia ze stycznia 2015 r., w jego skład weszli: Członek Zarządu 
Województwa, Dyrektorzy WUP, ROPS i Wydziału EFS, Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego 
oraz przedstawiciele: OWES (dla Subregionu Północnego i Subregionu Południowego), Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Częstochowie, Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” i Uniwersytetu Ekonomicznego. 
159 Informacja o realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2014 r. 
w poszczególnych gminach województwa śląskiego. 
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� sprawozdaniach z realizacji programów współpracy z NGO, opracowywanych 
sprawozdań stosownie do art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Ich przygotowywanie, przy współpracy z właściwymi merytorycznie 
wydziałami Urzędu lub jednostkami organizacyjnymi Województwa, w tym m.in. ROPS 
(prowadzącymi bieżący monitoring realizacji zadań objętych wspomnianymi programami), 
należało do zadań Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
i Równych Szans. Po ich przyjęciu uchwałą Zarządu Województwa sprawozdania 
przekazywano Sejmikowi i publikowano na stronach internetowych Urzędu.  
W sprawozdaniach podawano informacje m.in. o przeprowadzonych konkursach ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa (w tym zbiorcze dane na temat konkursów 
zorganizowanych w danym roku przez ROPS na realizację zadań m.in. z zakresu polityki 
społecznej oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień).  

Powyższe dokumenty (raporty, sprawozdania, analizy) obejmowały przede wszystkim dane 
zbiorcze, zagregowane, odnoszące się do całego regionu. Szczegółowe dane służące do 
ich opracowania gromadzone były we właściwych jednostkach organizacyjnych Samorządu, 
jak ROPS lub WUP, w ramach których funkcjonowały wyspecjalizowane komórki 
analityczne, odpowiednio Obserwatorium Integracji Społecznej oraz Obserwatorium Rynku 
Pracy. 

W Programie na lata 2008-2013 „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie 
śląskim - szanse i zagrożenia” nie określono sposobu monitorowania przyjętych w nim 
wskaźników, w związku z czym nie prowadzono monitoringu, co przedstawiono już  
w rozdziale III.2 niniejszego wystąpienia. 

[dowód: akta kontroli str. 81, 453-454, 461-468, 477-484, 494-497, 681-683, 856-875, 877-
917, 920-929, 1472-1502, 1543-1545, 1551-1552, 1558-1561, 1567-1570, 1577-1579, 

1628, 1680, 1735-1748] 
3.1.4. W monitoringu realizacji założeń przyjętych w Regionalnych planach działań na rzecz 
zatrudnienia wykorzystywano sprawozdania, które przygotowywane były co roku przez 
WUP i przyjmowane uchwałą Zarządu (łącznie z Regionalnym planem działań na rzecz 
zatrudnienia na rok następny). We wszystkich sprawozdaniach przedstawiano szczegółową 
analizę osiągnięcia wyznaczonych na dany rok wskaźników. Wskaźniki, które nie zostały 
osiągnięte (całkowicie lub częściowo), w poszczególnych latach odnosiły się przede 
wszystkim do utrzymania na poziomie roku ubiegłego lub obniżenia liczby bezrobotnych 
oraz stopy bezrobocia (w województwie i poszczególnych powiatach), jak również do 
zmniejszenia liczby długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem. Zwracano 
przy tym uwagę na zróżnicowanie przestrzenne stanu i natężenia zjawiska bezrobocia,  
i w odniesieniu do sytuacji mieszkańców Bytomia prezentowano m.in. liczbę 
zarejestrowanych bezrobotnych160, a także liczbę bezrobotnych długotrwale. 
Analizując stopień osiągnięcia wyznaczonych wskaźników podkreślano jednocześnie,  
że plan realizowany był w niekorzystnych warunkach gospodarczych161, co skutkowało 
zmniejszaniem się liczby miejsc pracy oraz wzrostem zwolnień z przyczyn niedotyczących 
pracowników, w efekcie czego wzrastało m.in. bezrobocie rejestrowane (jak wskazywano, 
bezrobocie dotykało praktycznie wszystkie kategorie osób162, i to pomimo objęcia tychże 
grup różnymi programami łagodzącymi negatywne skutki bezrobocia finansowanymi 
ze środków Funduszu Pracy163 oraz PO KL, przy czym w sprawozdaniach za lata  
2011 i 2012 zwrócono uwagę na znaczne obniżenie środków FP na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu)164. 

[dowód: akta kontroli str. 454, 469, 485-488, 832-850, 1581-1593, 1681] 

Odwołując się do art. 8 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia, według którego sejmik 
województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji 

                                                      
160 Wg stanu na 31 grudnia. 
161 W sprawozdaniu za 2010 r. wskazano m.in. na rzutujące na sytuację w regionie globalne załamanie finansowe, kryzys 
gospodarki światowej i recesję w większości krajów UE. 
162 Jak wskazano w sprawozdaniu za 2011 r., z wyjątkiem młodzieży do 25 roku życia. 
163 Dalej jako „FP”. 
164 W 2013 r. jak podano, nastąpił niewielki wzrost nakładów FP na walkę ze skutkami bezrobocia, natomiast w sprawozdaniu 
za 2014 r. podkreślono fakt wejścia w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
wprowadzającej szereg nowych rozwiązań mających na celu ciągłe i systematyczne zmniejszanie negatywnych skutków 
bezrobocia. 
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zadań w zakresie polityki rynku pracy, Dyrektor WUP165 przedkładał co roku 
Przewodniczącemu Sejmiku, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa, 
przygotowane przez WUP za kolejne lata 2010-2014 opracowania dotyczące analizy 
sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w województwie 
śląskim (pt. „Rynek pracy w województwie śląskim” oraz „Sprawozdanie z realizacji zadań 
w zakresie polityki rynku pracy”). W opracowaniach tych, podobnie jak w Regionalnych 
planach działań na rzecz zatrudnienia zwracano uwagę m.in. na utrzymujące się 
zróżnicowanie terytorialne zjawiska bezrobocia w regionie (do Bytomia odnoszono się 
w podobnym zakresie, jak w ww. Regionalnych planach działań, wskazując m.in. na wysoką 
stopę bezrobocia i liczbę bezrobotnych). Przedłożenie Sejmikowi powyższych opracowań 
WUP, za kolejne lata 2010-2012, udokumentowano w protokołach sesji Sejmiku166 
(dotyczący ich punkt167 ujęto w porządku obrad Sejmiku). Opracowania za 2014 r. Dyrektor 
WUP przekazał Przewodniczącemu Sejmiku pismem z 11 maja 2015 r.168. Ponadto w dniu 
1 lipca 2013 r. Sejmik odbył sesję, która poświęcona była w szczególności analizie sytuacji 
na rynku pracy w województwie (wzięli w niej udział m.in. Sekretarz Stanu w MPiPS, 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz Dyrektor WUP). 

[dowód: akta kontroli str. 595-649, 815-831, 1503-1580, 1607, 1614-1622, 1749-1757] 
W porządkach obrad sesji Sejmiku w 2014 r., w przeciwieństwie do lat 2011-2013169, nie 
ujęto punktu dotyczącego ocen sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki 
rynku pracy za 2013 rok i opracowań WUP pt. „Rynek pracy w województwie śląskim” oraz 
„Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy”, przedłożonych w kwietniu 
2014 r.170 przez Dyrektora WUP Przewodniczącemu Sejmiku i przekazanych radnym171. 
Zdaniem NIK, ze względu na wagę problemów społeczno-gospodarczych związanych 
z sytuacją na rynku pracy i realizacją zadań z zakresu polityki zatrudnienia w regionie, 
biorąc pod uwagę treść art. 8 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia, wydaje się zasadnym 
powrót do stosowanej w latach 2011-2013 praktyki dokonywania przez Sejmik oceny 
sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy . 

[dowód: akta kontroli str. 595-649, 815-831, 1544, 1552, 1560, 1569, 1578, 1607, 1614-
1622, 1758, 1777-1779, 1851-1861] 

W kwestii wpływu działań prowadzonych przez Województwo w latach 2010-2014 na 
sytuację społeczno-ekonomiczną w Bytomiu, Dyrektor Wydziału EFS172, wskazując na 
działania podejmowane w ramach realizacji WSPS i związanych z nią programów (jak m.in. 
wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii), a także projekty realizowane ze środków EFS, w tym m.in. 
realizowane przez ROPS projekty systemowe, wyjaśnił, że dzięki środkom EFS „na terenie 
Bytomia zachodzą sukcesywne, aczkolwiek pozytywne zmiany (…)”. Jednocześnie 
zaznaczył, że „Dokonanie przemian społecznych jest procesem trudnym i wymagającym 
odpowiedniego horyzontu czasowego” i podkreślił, że „Sytuacja społeczno-gospodarcza 
Bytomia, przede wszystkim skala problemów społecznych miasta (potwierdzona licznymi 
badaniami oraz statystykami) wymaga kontynuowania wsparcia w postaci interwencji 
środków zewnętrznych”. 

[dowód: akta kontroli str. 28, 67, 89] 

                                                      
165 Zgodnie z jego statutem, WUP realizuje zadania Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania 
bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, a także z zakresu polityki rynku pracy. 
166 Protokoły z sesji w dniach odpowiednio: 16 maja 2011 r. i 17 maja 2012 r. 
167 Punkt o treści: Rynek pracy w Województwie Śląskim w roku ubiegłym (odpowiednio 2010 i 2011) - sprawozdanie 
z realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy (odpowiednio w roku 2010 i 2011). 
168 Do 30 czerwca 2015 r., tj. do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, punktu dotyczącego powyższych opracowań nie 
ujęto w porządku obrad ani w protokole z sesji Sejmiku (przy czym ostatnia sesja Sejmiku, przed zakończeniem czynności 
kontrolnych NIK, odbyła się w dniu 22 czerwca 2015 r.). Opracowania rozesłano jednak do radnych Sejmiku.  
169 Także w 2010 r. (co dotyczyło opracowań WUP za 2009 r.). 
170 Dyrektor WUP pismem z 8 kwietnia 2014 r. przekazał Przewodniczącemu Sejmiku analizę sytuacji na rynku pracy pt. 
„Rynek pracy w województwie śląskim w 2013 roku” oraz „Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy  
w 2013 roku”, po ich zaakceptowaniu przez Zarząd Województwa.  
171 Opracowania przekazano radnym Sejmiku pocztą, razem z innymi materiałami na sesję Sejmiku, w formie otrzymanych  
z WUP płyt CD oraz pocztą elektroniczną. 
172 W odpowiedzi na pytanie kontrolerów NIK skierowane do Marszałka Województwa. 
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3.1.5. Realizacja RPO WSL (2007-2013)173 była przedmiotem sprawozdań okresowych 
(półrocznych oraz rocznych)174, jak również przedmiotem szeregu raportów ewaluacyjnych 
opartych o wyniki badań przeprowadzanych dla Instytucji Zarządzającej RPO175 przez 
podmioty zewnętrzne176. Stosownie do art. 20 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, informację o realizacji (stanie wdrażania) RPO w roku poprzednim 
przekazywano co roku Sejmikowi. Stosownie do art. 36 tej ustawy, realizacja RPO 
podlegała ponadto monitorowaniu przez Komitet Monitorujący, powołany uchwałą  
Zarządu Województwa, w skład którego wchodzili przedstawiciele IZ RPO, strony 
samorządowej, rządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych177. Proces wdrażania 
i monitorowania realizacji RPO wspomagał System Informatycznego Wdrażania  
i Zarządzania RPO WSL 2007-2013 (SIWIZ)178, obejmujący m.in. moduł Elektronicznego 
Wniosku Aplikacyjnego (EWA) i moduł Elektronicznego Wniosku o Płatność (EWP). 
Systemy te umożliwiały m.in. generowanie danych dotyczących wartości osiągniętych 
wskaźników w ramach poszczególnych projektów, Poddziałań, Działań lub Priorytetów 
RPO. 

[dowód: akta kontroli str. 952-969, 1133, 1190, 1204-1212, 1318, 1687-1692] 

W raporcie końcowym dotyczącym ewaluacji ex-post RPO WSL 2007-2013 (sierpień  
2014 r.), w zakresie oceny stopnia osiągnięcia celów Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”179  wskazano, że 
wsparcie w ujęciu ilościowym koncentrowało się głównie w subregionach centralnym180 
i południowym województwa śląskiego (w ujęciu wartościowym najwyższe było 
w subregionach centralnym i zachodnim), a najwyższy strumień finansowy wsparcia został 
skierowany punktowo do powiatów z największą powierzchnią obszarów poprzemysłowych 
i pokopalnianych. Bytom należał do powiatów realizujących największą liczbę projektów 
mających na celu rewitalizację obszarów zdegradowanych (9 projektów181). W związku 
z powyższym adekwatność wsparcia w ujęciu przestrzennym oceniono w raporcie 
pozytywnie.  
Jednocześnie w raporcie stwierdzono jednak, że „Beneficjenci Działania 6.2. nie dążyli do 
nadawania obszarom zdegradowanym, poprzemysłowym, nowych funkcji gospodarczych 
czy kulturalnych. Analizując zapisy programów rozwoju subregionów można stwierdzić, 
iż projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.2.1 i 6.2.2. w ograniczonym stopniu 
odpowiadały na ich potrzeby. W niskim stopniu realizowały cel wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów zdegradowanych”. Jak wskazano dalej, w ramach Poddziałania 6.2.1. „Duże 
miasta” najczęściej realizowanymi typami projektów były „Zastępowanie azbestowych 
elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla 

                                                      
173 Szczegółowe zasady sprawozdawczości i monitoringu przedstawiono m.in. w „Podręczniku procedur wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, przyjętym uchwałą Zarządu 
Województwa (ze zmianami - na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych ostatnią wersją, dwudziestą szóstą, była 
wersja z dnia 19 maja 2015 r.). 
174 Przekazywano je do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) i do Instytucji 
Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC). 
175 Dalej zwanej „IZ RPO”. Stosownie do art. 26 pkt 12 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, do zadań instytucji 
zarządzającej programem operacyjnym należy monitorowanie postępów w realizacji, ewaluacja programu operacyjnego oraz 
stopnia osiągania jego celów. Stosownie do art. 5 pkt 2 ww. ustawy funkcję instytucji zarządzającej w przypadku regionalnego 
programu operacyjnego pełni zarząd województwa. 
176 Wyłonione w trybie przetargów nieograniczonych (wg stanu do maja 2015 r. - w 20 przypadkach) lub negocjacji  
z ogłoszeniem (w 1 przypadku). Wśród ww. raportów były raporty dotyczące m.in. komplementarności działań realizowanych  
w ramach RPO WSL 2007-2013; wstępnej oceny realizacji i efektów RPO; realizacji celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej 
oraz Strategii Europa 2020 w ramach RPO; wpływu realizacji RPO WSL na rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
śląskiego (z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN), ewaluacja ex-post RPO WSL  
2007-2013. 
177 Stosownie do art. 36 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w pracach Komitetu Monitorującego 
powołanego dla regionalnego programu operacyjnego uczestniczą przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. 
178 Pełniący funkcję Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). 
179 Celem Działania 6.2 było wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych, a celem Poddziałania 6.2.1 - wsparcie 
dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, 
powojskowych, popegeerowskich oraz niszczejących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast podlegających 
procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Projekty w ramach Poddziałania 6.2.1. 
musiały wynikać bezpośrednio z Lokalnego Programu Rewitalizacji sporządzonego dla terenu danej gminy. 
180 Do tego subregionu należy m.in. Bytom. 
181 Projekty, które przedstawiono w rozdziale III.2 niniejszego wystąpienia (bez projektu dotyczącego Centrum Inicjatyw 
Społecznych, w przypadku którego umowę o dofinansowanie rozwiązano). 
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zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu”182 oraz „Zagospodarowywanie przestrzeni 
miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, 
turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 
społecznych na obszarze rewitalizowanym za wyjątkiem budynków o charakterze 
mieszkalnym”183, stwierdzając przy tym, że „Wysoki udział projektów, w ramach których 
zastępowano azbestowe elementy budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami 
mniej szkodliwymi należy uznać za problematyczny”, gdyż „Zgodnie z zapisami Programu, 
ten typ operacji miał mieć charakter uzupełniający, natomiast przyjął on charakter 
dominujący w częściej niż co trzecim projekcie (…)”.  
Wskazując na „niskie oddziaływanie prowadzonych działań na priorytetowo wskazywane 
ożywienie gospodarcze czy likwidację problemów społecznych”, jako wyjątek wskazano 
m.in. projekty adaptacji obiektów poprzemysłowych na potrzeby podmiotów reintegracji 
społeczno-zawodowej (w tym projekt realizowany w Bytomiu184). Wśród przykładów 
projektów realizujących cel „Promowanie wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, 
zmierzającej do ograniczenia wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, 
ekologicznych oraz społecznych wewnątrz dużych ośrodków miejskich” wymieniono m.in. 
trzy projekty realizowane w Bytomiu185, stwierdzając, że niosły one za sobą zmniejszenie 
skali wykluczenia społecznego i zwiększenie zatrudnialności klientów pomocy społecznej 
(z obszaru szerszego niż obszar jednej gminy). Jak wskazano, projekt „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu 
restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania w Bytomiu” odpowiadał na 
zdiagnozowaną wyższą niż w regionie stopę bezrobocia rejestrowanego.  
W podsumowaniu dotyczącym Poddziałania 6.2.1 wskazano, że „skuteczność realizacji celu 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów zdegradowanych w ramach Poddziałania 6.2.1. należy 
ocenić jako niską. Projekty nie realizowały de facto celu gospodarczego, nie zapewniały 
także spójności rewitalizowanego obszaru z resztą miast. Koncentrowały się na poprawie 
jakości spędzania czasu wolnego, nadaniu obszarowi nowych funkcji kulturalnych 
i edukacyjnych”. Jednocześnie stwierdzono, że „zdaniem ekspertów, wspomniany zakres 
projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały wsparcie w ramach RPO WSL 2007-2013, 
wynikał z następujących przesłanek: bardzo drogich kosztów rekultywacji terenów 
poprzemysłowych (finansowanych zresztą w ramach Funduszu Ochrony Środowiska FOŚ), 
nie rozwiązanej kwestii własności tych terenów (brak możliwości włączenia tego obszaru do 
projektów realizowanych przez JST), stawiania wyżej korzystnych politycznie rozwiązań 
wspierających bieżącą jakość życia mieszkańców niż działania inwestycyjne, wspierające 
rozwój gospodarczy tych obszarów. Ten typ projektu nie wpływał również w żadnym stopniu 
na wzmocnienie związków między wspartym obszarem a okolicznymi miastami i obszarami 

                                                      
182 Spośród 9 projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.2.1 w Bytomiu, 4 należały do typu projektów „Zastępowanie 
azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko 
wraz z utylizacją azbestu”, 2 (z tego 1 realizowany przez Miasto Bytom) - do typu „Przebudowa i remont obiektów 
poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, 
rekreacyjne społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji 
istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze 
mieszkalnym)”, 2 (z tego 1 realizowany przez Miasto Bytom) - do typu „Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym 
budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, 
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 
społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym)” (przy czym jeden z nich 
wpisywał się ponadto w typ „Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa  
w przestrzeniach publicznych”), 1 (projekt realizowany przez Miasto Bytom) - do typu „Uzupełnienie i remont istniejącej 
zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, 
edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 
przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym  
(za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym)”. 
183 Jak podkreślono, „projekty te obejmowały przede wszystkim inwestycje na terenie obszarów głównych ulic miast, okolic 
obiektów zabytkowych, bądź o dużej funkcji kulturalno-edukacyjnej. Wzmacniały one głównie edukacyjny i turystyczny 
potencjał rewitalizowanych miejsc, nie przyczyniając się do zwiększenia spójności obszaru rewitalizowanego z resztą miasta”.  
184 Pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnym 
wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania w Bytomiu” (Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej). 
185 Projekty: „Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark - Etap I Budynek cechowni i administracyjny”; „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą 
sposobu jego użytkowania w Bytomiu”; „Rewitalizacja poprzemysłowych dzielnic Bytomia - utworzenie nowoczesnego centrum 
rekreacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego na Rozbarku”. 
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wiejskimi. Nie generował impulsów rozwojowych dla terenów nie objętych bezpośrednią 
inwestycją”. 

[dowód: akta kontroli str. 439, 517-535, 548-551, 591-592, 966, 1325-1357, 1366-1404] 

Jak wyjaśnili Zastępcy Dyrektora Wydziału EFRR i Dyrektor Wydziału WRR186, „wszystkie 
kryteria oceny projektów (zarówno kryteria oceny formalnej jak i kryteria oceny 
merytoryczno-technicznej) były przyjmowane przez Komitet Monitorujący RPO WSL  
2007-2013, w którym zasiadali przedstawiciele Instytucji Zarządzającej187, organizacji 
pozarządowych, samorządów lokalnych województwa śląskiego, Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej”, a „Zapewnienie wielofunkcyjnego, kompleksowego 
rozwoju obszarów wymagających rewitalizacji, w tym likwidacji występujących na tych 
obszarach istotnych problemów gospodarczych lub społecznych było obowiązkowym 
wymogiem, które stawiano projektom realizowanym w Poddziałaniu 6.2.1188”. Wyjaśnili 
również m.in., że IZ RPO WSL 2007-2013 „nie miała żadnego wpływu na to jakie projekty 
zostaną złożone przez wnioskodawców w ramach naborów”. Wskazali ponadto, że typ 
projektu dotyczący usuwania azbestu nie był typem dominującym, gdyż dla pozostałych 
typów projektów były ogłoszone odrębne nabory, w wyniku których dofinansowano 63 
projekty189 (podczas gdy w ramach naboru dla mieszkalnictwa dofinansowano 24 projekty). 
Dalej stwierdzili w wyjaśnieniach, że „W okresie 2007-2013 niejednokrotnie realizowano 
przedsięwzięcia dot. budynków, przestrzeni miejskich (ulice, rynki, skwery, parki) bez 
wzmacniania rewitalizowania tych przestrzeni działaniami na rzecz ożywienia 
gospodarczego lub społeczności lokalnej”, a „Gminy przygotowując i wdrażając programy 
rewitalizacji nie zawsze zapewniały pełny udział w nich lokalnych społeczności, skupiając 
się głównie na informowaniu o planach i efektach”, dlatego „Ważnym wnioskiem płynącym 
z dotychczasowych doświadczeń jest potrzeba zwiększenia kompleksowości działań 
rewitalizacyjnych w oparciu o określoną przez samorząd i interesariuszy spójną  
wizję i program wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej”. Jednocześnie 
podkreślili, iż programując RPO WSL 2014-2020, Instytucja Zarządzająca uwzględniała 
wnioski sformułowane w powyższych raportach, a na poziomach krajowym, jak 
również regionalnym, „celem interwencji w zakresie rewitalizacji jest odejście od punktowej 
interwencji na rzecz bardziej skutecznego, zintegrowanego, kompleksowego procesu 
rewitalizacji”. Odnosząc się do Osi Priorytetowej X „Rewitalizacja oraz infrastruktura 
społeczna i zdrowotna” wskazali m.in., że „W ramach EFRR główny ciężar wsparcia 
procesu rewitalizacji został położony na priorytet inwestycyjny 9b190” oraz że „pożądane 
będą projekty kompleksowe, komplementarne z EFS (wymóg obowiązkowy), 
odpowiadające na zidentyfikowane problemy społeczno-gospodarcze (z naciskiem na 
społeczne)”. Wyjaśnili przy tym, że beneficjent chcący ubiegać się o dofinansowanie 
projektu rewitalizacyjnego ze środków RPO WSL 2014-2020 będzie musiał przedstawić 
program rewitalizacji (który powinien zostać opracowany zgodnie z Wytycznymi 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020), podkreślając, że „program rewitalizacji jest dokumentem gminnym i to ona 
jest odpowiedzialna za prowadzoną na jej obszarze politykę rewitalizacji, a fundusze unijne 
w ramach RPO WSL 2014-2020 są jednym z wielu źródeł realizacji projektów rewitalizacji”. 

[dowód: akta kontroli str. 1399-1404, 1594-1604, 1623-1627] 

                                                      
186 W odpowiedzi na pisma skierowane w toku kontroli do dyrektorów tych wydziałów. 
187 Zarząd Województwa Śląskiego (stosownie do art. 5 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). 
188 Wymóg ten był realizowany przez wykazanie realizacji przez projekt co najmniej dwóch celów spośród wymienionych: 
gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne (te projekty, które spełniały dwa cele inne niż 
gospodarczy, otrzymywały 1 pkt, tylko cel gospodarczy - 2 pkt, cel gospodarczy i inny cel - 3 pkt, trzy cele i więcej - 4 pkt, przy 
czym wsparcie projektów realizujących tylko jeden cel możliwe było w przypadku, gdy realizowały one cel gospodarczy lub 
społeczny, jednak sam cel społeczny mógł być realizowany tylko w przypadku projektów związanych z zastępowaniem 
azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz 
z utylizacją azbestu lub tworzeniem i rozbudową systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach 
publicznych). 
189 W powyższej liczbie (63 projekty) siedem projektów ujęto podwójnie (gdyż wpisywały się one w więcej niż jeden typ 
projektów przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałania 6.2.1 - spośród wspomnianych siedmiu projektów, sześć 
wpisywało się w typy 2 i 5 oraz jeden - w typy 3 i 5). 
190 „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. 
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Kryteria wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, dotyczące 
interwencji EFRR oraz EFS, przyjmowano etapowo191. Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora 
WRR, zaplanowano, że wszystkie kryteria dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020 
zostaną zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL do końca 2015 roku 
(w czerwcu 2015 r. pod obrady Komitetu poddano kryteria dotyczące działań planowanych 
do realizacji w III kwartale 2015 r.). 

[dowód: akta kontroli str. 547, 1169, 1174-1175, 1178-1179] 

Na konieczność intensyfikacji procesów rewitalizacji zwrócono uwagę także w programie 
rządowym „Śląsk 2.0.”. Wskazano tam m.in., że „analizy dotyczące doświadczeń 
samorządów w prowadzeniu procesów rewitalizacyjnych (w tym dotyczące projektów 
realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy budżetowej 2007-2013, 
również na terenie Województw Małopolskiego i Śląskiego) wskazały na znaczące deficyty 
w kompleksowości projektów rewitalizacyjnych”. Dalej stwierdzono, że sytuacja ta „wynika 
w dużej mierze z braku uregulowań w tym obszarze, których jednym ze skutków jest 
postępująca i niekontrolowana suburbanizacja miast, co doprowadziło do ograniczenia 
inwestycji na terenach już zagospodarowanych, ale w jakimś stopniu zdegradowanych”192, 
dlatego też „W celu uregulowania kwestii rewitalizacji oraz wyeliminowania 
dotychczasowych przeszkód legislacyjnych, rząd podjął decyzję o przygotowaniu 
dedykowanej procesowi ustawy - Ustawy o rewitalizacji”, która „stanowić będzie jeden 
z najważniejszych elementów Narodowego Planu Rewitalizacji” (projekt założeń do projektu 
tej ustawy Rada Ministrów przyjęła w dniu 24 marca 2015 r.193). Jak wskazano, „Pojęcie 
rewitalizacji będzie dotyczyć jedynie przedsięwzięć całościowych, które będą integrowały 
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki”. 

Monitoring i ewaluację poszczególnych strategii i programów Województwa, za wyjątkiem 
Programu na lata 2008-2013 „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie 
śląskim - szanse i zagrożenia”194, prowadzono zgodnie z założeniami tych dokumentów  
(lub unormowaniami ustawowymi. NIK zwróciła uwagę na brak określenia w Strategii 
Polityki Społecznej (obowiązującej do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK) 
kompleksowego systemu jej monitorowania i ewaluacji, w szczególności wskaźników 
realizacji wszystkich wyznaczonych tam celów i kierunków działań. 
Podejmowane działania odpowiadały celom określonym w dokumentach strategicznych. 
W ocenie NIK w latach 2010-2014 przyczyniły się one do rozwiązania problemów 
społecznych Bytomia, jednakże wpływ ten był ograniczony. Wynikało to z kompetencji 
jednostki i szeregu uwarunkowań, przede wszystkim systemowych (jednym z problemów był 
m.in. brak kompleksowości projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez beneficjentów 
w perspektywie finansowej 2007-2013 i brak unormowań prawnych dotyczących 
rewitalizacji obszarów miejskich, na który zwrócono uwagę m.in. w Strategii „Śląskie 2020”). 
Jednocześnie NIK zauważa, że działania dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020 
zaplanowano jako nakierowane na kompleksową rewitalizację społeczno-ekonomiczną 
Bytomia, który zaliczono do Obszarów Strategicznej Interwencji, wyodrębniając dla niego 
alokację ze środków europejskich w wysokości 100 mln euro, którą przewidziano do 
rozdysponowana w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań RPO 
WSL. 

4. Realizacja i finansowanie działań/projektów/zadań. 

4.1. W okresie objętym kontrolą Samorząd Województwa Śląskiego przyznawał środki 
finansowe i monitorował realizację zbadanych projektów mających na celu rozwiązywanie 
problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców Bytomia. Projekty te były realizowane 
zarówno przez podmioty administracji publicznej (m.in. ROPS, Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Bytomiu, WUP, PUP w Bytomiu) jak i podmioty prywatne (stowarzyszenia, 

                                                      
191 Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych 
i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, Komitet Monitorujący może etapowo przyjmować kryteria wyboru 
projektów dla np. poszczególnych osi priorytetowych, działań lub poddziałań. 
192 Na brak norm prawnych dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych wskazano także w Strategii 
Rozwoju „Śląskie 2020”, wymieniając go wśród zidentyfikowanych zagrożeń w ramach analizy SWOT.  
193 W dniu 11 czerwca 2015 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt Ustawy o rewitalizacji i rekomendował go Radzie 
Ministrów. 
194 Co przedstawiono w rozdziale III.2 wystąpienia. 

Ustalone  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

34 

fundacje, spółdzielnie i przedsiębiorców). Samorząd Województwa wskazał 135195 
najistotniejszych projektów realizowanych w latach 2010-2014 na rzecz poprawy sytuacji 
Bytomian na łączną kwotę 353 705,20 tys. zł. Wśród tych projektów największą rolę 
odgrywały te współfinansowane z EFS w ramach PO KL. Skupiały się one na wspieraniu 
i poszerzaniu kształcenia zawodowego młodzieży oraz wspieraniu osób bezrobotnych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez naukę języków obcych, poradnictwo 
zawodowe i psychologiczne, kursy komputerowe, zawodowe i staże. Z drugiej strony istotne 
dla rozwoju Bytomia, a przez to dla poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście, 
były projekty realizowane przy wsparciu środków z EFRR. Polegały one głównie  
na inwestycjach infrastrukturalnych, m.in. budowie hal widowiskowo-sportowych, 
modernizacjach budynków, terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych, rewitalizacji 
zasobów mieszkaniowych, ale także na promocji kulturalnej i turystycznej miasta. 
Realizowane projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych 
Bytomia nie były skierowane wyłącznie do grupy osób, która ucierpiała w wyniku reform 
gospodarczych - restrukturyzacji przemysłu wydobywczego, ale do ogółu mieszkańców 
miasta. 

[dowód: akta kontroli str. 43-62, 426-428, 424-425] 

W ramach niniejszej kontroli szczegółowym badaniem objęto 8 przykładowych projektów 
zrealizowanych w celu poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Bytomia. 
Projekty te były współfinansowane z EFS (PO KL), a ich wartość wyniosła 2 323,5 tys. zł 
(11,2% wartości projektów współfinansowanych środkami EFS).  

[dowód: akta kontroli str. 109] 

W przypadku czterech z nich grupę docelową stanowiły osoby młode - w wieku 15-27 lat, 
uczące się bądź bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym: 
� Projekt „Młodzi Ślązacy aktywni na rynku pracy” realizowany przez przedsiębiorcę 
"EMAT" HRC Elżbieta Matysiak, w partnerstwie z Śląskim Związkiem Pracodawców, 
w okresie od 1 kwietnia 2013 do 31 stycznia 2015 r. W projekcie wzięło udział 61 
uczestników, w tym 23 z terenu Bytomia. Projekt zakładał zaktywizowanie zawodowe 
i społeczne uczestników, podniesienie ich potencjału społecznego i kompetencji 
zawodowych poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz udział w kursach 
zawodowych i stażach u pracodawców. Koszt uczestnictwa Bytomian w projekcie wyniósł 
640,8 tys. zł. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej196 wyniósł 29,5% dla całego projektu, 
przy docelowej wartości tego wskaźnika 20% (zatrudnienie znalazło 18 z 61 uczestników, 
w tym 2 osoby z terenu Bytomia, na podstawie umowy o pracę). 

[dowód: akta kontroli str. 111-161, 418-419, 1866-1867] 

� Projekt „Świetlica środowiskowa szansą dla młodych osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” realizowany przez Koło Bytomskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 objął 40 osób z terenu Bytomia, w tym 15 
uczących się w szkołach średnich i 25 bezrobotnych absolwentów. Projekt zakładał 
utworzenie świetlicy środowiskowej - pozaszkolnej formy integracji społecznej młodzieży – 
i przeprowadzenie kursów, szkoleń oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego. 
Koszt projektu wyniósł 338,1 tys. zł. Realizacja projektu wypełniła w 100% zakładane 
wskaźniki dotyczące liczby: uczestników, szkoleń, kursów zawodowych, językowych 
i komputerowych.  

[dowód: akta kontroli str. 162-214] 

� Projekt „Nie pozwól się wykluczyć” realizowany przez Vision Consulting Sp. z o.o. od 
1 września 2013 r., którym objęto 70 osób, w tym 9 z terenu Bytomia zapewniając 
poradnictwo psychologiczne, szkolenie zawodowe oraz 6-miesięczny staż. Termin 
zakończenia projektu to 30 czerwca 2015 r., a planowany koszt uczestnictwa Bytomian 282 
tys. zł. Według stanu na dzień 30 kwietnia 2015 (ostatni złożony wniosek o płatność), udział 

                                                      
195 W tym 48 projektów współfinansowanych z EFRR o łącznej wartości 262 617,1 tys. zł, 48 projektów współfinansowanych  
z EFS o łącznej wartości 20 767,9 tys. zł, 39 projektów finansowanych z innych źródeł o łącznej wartości 70 320,2 tys. zł. 
196 Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
wskaźnik efektywności został zdefiniowany jako odsetek beneficjentów, którzy podjęli pracę w okresie do 6 miesięcy  
po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które wzięły w nim udział. 
(http://www.efs.slaskie.pl/zalaczniki/2008/08/28/1219902890.pdf, s. 169). 
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w projekcie zakończyło 55 osób, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosił 16,4% 
(zatrudnienie znalazło 9 z 70 uczestników, w tym 3 z Bytomia, na podstawie umowy 
o pracę) przy zakładanych 20%. 

[dowód: akta kontroli str. 215-250, 418-419, 1864-1865] 

� Projekt „Gruntowne wykształcenie zawodowe - kompetentny pracownik, zadowolony 
pracodawca” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu w okresie od  
10 września 2010 do 31 lipca 2012. Projekt objął 36 uczniów klas drugich z wybranych 
kierunków kształcenia. Uczniowie odbyli dodatkowe zajęcia rozszerzające wiedzę 
merytoryczną oraz szkolenia z przedsiębiorczości i zarządzania własną firmą. Koszt 
projektu wyniósł 154,1 tys. zł. Realizacja projektu spełniła zakładane wskaźniki dotyczące 
liczby uczestników i przeprowadzonych zajęć.  

[dowód: akta kontroli str. 251-272] 

Kolejne trzy objęte kontrolą projekty dotyczyły aktywizacji zawodowej osób długotrwale 
bezrobotnych: 
� Projekt „Teraz My! - projekt podnoszenia aktywności zawodowej i społecznej osób 
bezrobotnych po 45 roku życia” Realizowany był przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Społecznych MERITUM w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013. Obejmował osoby 
bezrobotne w wieku 45+ pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. W projekcie wzięło 
udział 108 osób, w tym 26 z terenu Bytomia. Projekt obejmował treningi motywacyjne, 
doradztwo zawodowe, kursy IT i zawodowe oraz coaching pracy. Koszt projektu dla 
Bytomian wyniósł 252,1 tys. zł. Realizacja projektu spełniła zakładane wskaźniki dotyczące 
liczby: uczestników, zrealizowanych szkoleń, treningów i doradztwa.  

[dowód: akta kontroli str. 273-297,418-419] 

� Projekt „Powrót osób 45+ do aktywności zawodowej!” realizowany był przez 7 Cubes  
Sp. z o.o. w okresie od 1 października 2013 do 30 listopada 2014. Uczestnikami projektu 
było 40 osób, w tym 11 z terenu Bytomia - niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa. W ramach projektu zapewniono poradnictwo 
psychologiczne i psychospołeczne, szkolenia zawodowe i staż. Koszt projektu wyniósł 
200,5 tys. zł. Udział w projekcie zakończyło 38 osób, z czego 8 znalazło zatrudnienie, w tym 
4 z Bytomia, na podstawie umowy o pracę. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 
zatem 21,55% dla całego projektu, przy docelowej wartości tego wskaźnika 20%. 

[dowód: akta kontroli str. 298-342, 418-419, 1868-1869] 

� Projekt „Równe szanse na lokalnym rynku pracy” realizowany był przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Bytomiu w okresie od 1 października 2012 do 31 marca 2015. Skierowany był do 
20 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Oferował następujące formy wsparcia: treningi motywacyjne, doradztwo 
zawodowe, kursy komputerowe i zawodowe oraz coaching pracy. Koszt projektu wyniósł 
213,4 tys. zł. Udział w projekcie zakończyło 21 osób, z czego 6 znalazło zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę i 1 na podstawie umowy zlecenia (praca za granicą). Wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej wyniósł zatem 33,3%, przy zakładanej wartości tego 
wskaźnika 20%. 

[dowód: akta kontroli str. 343-368, 1870-1972] 

Ostatni objęty kontrolą projekt dotyczył wsparcia podmiotów sektora ekonomii społecznej: 
� Projekt „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej Subregionu Centralnego” realizowany był 
od 1 stycznia 2013 przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w partnerstwie 
z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, Górnośląską 
Agencją Rozwoju Regionalnego SA z Katowic, Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw 
Społecznych z Jaworzna, Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach oraz 
fundacją Internationaler Bund Polska. Koszt realizacji projektu na terenie Bytomia na dzień 
rozpoczęcia niniejszej kontroli wynosił 242,5 tys. zł i dotyczył 64 osób. Termin zakończenia 
projektu zaplanowano na 30 czerwca 2015. Głównym celem projektu było wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia podmiotom 
ekonomii społecznej i osobom fizycznym oraz zapewnienie trwałej struktury ośrodków 
wsparcia ekonomii społecznej przez minimum 30 miesięcy po zakończeniu projektu. 
Działania w ramach projektu polegały na wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej 
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poprzez bezpłatne punkty informacyjne, doradztwo i szkolenia, przeprowadzeniu kampanii 
promocyjnej, budowie partnerstw oraz poszukiwaniu i testowaniu długookresowych źródeł 
finansowania. 

[dowód: akta kontroli str. 369-417, 418-419] 

Wszystkie ww. projekty wpisywały się  w założenia przyjęte w dokumentach strategicznych 
obejmujących Bytom, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa czy WSPS. Kontrole 
realizacji ww. projektów, przeprowadzone przez pracowników Wydziału EFS, potwierdziły 
prawidłowość wydatków na nie poniesionych, co omówiono poniżej.  
 
NIK zauważa, że w przypadku trzech projektów197, spośród ośmiu zbadanych, ustalonym 
w nich celem było m.in. samo uczestnictwo beneficjentów w różnych formach pomocy 
(aktywizacji). W ich założeniach nie przewidywano dokonywania oceny, jak nabyte 
umiejętności i pozyskane wsparcie okazało się przydatne dla konkretnego beneficjenta, tym 
samym czy środki wydatkowane na realizację działań przyniosły faktyczne rozwiązanie 
problemów poszczególnych uczestników (mieszkańców Bytomia), także w dłuższej 
perspektywie.  

[dowód: akta kontroli str. 111-417] 

4.2. W okresie objętym kontrolą do zakresu działania Wydziału EFS należało 
w szczególności wykonywanie zadań związanych z pełnieniem w województwie funkcji 
Instytucji Pośredniczącej dla PO KL. Spośród ośmiu projektów objętych badaniem, 
pracownicy Wydziału EFS przeprowadzili kontrolę prawidłowości realizacji pięciu. Kontrole 
te obejmowały m.in. weryfikację zgodności realizacji projektów z ich założeniami i umową 
o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków i uczestników, rozliczeń finansowych, 
sposobu dokonywania zakupów oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 
W wyniku tych kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości rzutujących na realizację 
celów projektów. W zakresie kwalifikowalności wydatków zakwestionowano kwotę 0,4 tys. zł 
(wraz z odsetkami), które zostały zwrócone na konto Instytucji Pośredniczącej. 

[dowód: akta kontroli str. 111-417, 424-425] 

4.3. W okresie objętym kontrolą jednostki organizacyjne Bytomia zgłosiły 139198 inicjatyw 
działań mających na celu poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców. W opinii 
Dyrektora wydziału EFS, w zakresie aplikowania o środki Bytom wykazuje się dużą 
aktywnością na tle innych miast. Spośród zgłoszonych inicjatyw, 43 nie zostały 
zrealizowane. Powodem ich odrzucenia przez komisje oceny projektów było niespełnienie 
kryteriów horyzontalnych i/lub dostępu (11), uzyskanie niewystarczającej liczby punktów (4) 
bądź niespełnienie kryteriów formalnych (1). W przypadku wniosków o współfinansowanie 
z EFRR (RPO WSL), powodem odrzucenia 8 była negatywna ocena formalna. 
W 3 przypadkach beneficjent wycofał wniosek o dofinansowanie bądź odstąpił od 
podpisania umowy. Kolejne 15 wniosków w wyniku procedury konkursowej zostało 
umieszczonych na liście rezerwowej. Jeden wniosek, złożony w oparciu o ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym199, został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych 
(co przedstawiono poniżej). Procedury wyboru projektów/zadań oraz przyznawania środków 
były jednolite dla wszystkich uczestników, jednakże stosowane kryteria wyboru premiowały 
projekty realizowane na obszarach o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, 
skierowane do konkretnych grup. 

 [dowód: akta kontroli str. 63-66,420-425, 440-443] 

4.3.1. We wrześniu 2014 r. Miasto Bytom złożyło wniosek o przyznanie dla CIS w Bytomiu, 
stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, dotacji na pierwsze 
wyposażenie tej placówki oraz działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy200. 
Wniosek został odrzucony ze względów formalno-prawnych. Z jego treści wynikało bowiem, 

                                                      
197 Projekty: „Świetlica środowiskowa szansą dla młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, „Gruntowne 
wykształcenie zawodowe - kompetentny pracownik, zadowolony pracodawca” i „Teraz My! - projekt podnoszenia aktywności 
zawodowej i społecznej osób bezrobotnych pod 45 roku życia”. 
198 Wskazano tu inicjatywy najistotniejsze w ocenie Wydziałów EFS i EFFR. 
199 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 ze zm.)., dalej zwana „ustawą  
o zatrudnieniu socjalnym”  
200 Stosownie do art. 8 ust. 5 ww. ustawy dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy przekazuje się Centrum 
w trzech ratach miesięcznych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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że CIS zainicjowało działalność w kwietniu 2014 r., natomiast działalność na rzecz 
reintegracji społecznej i zawodowej prowadziło, przy zastosowaniu posiadanego sprzętu 
i wyposażenia, od lipca 2014 r. W związku z powyższym, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora 
Wydziału EFS, Marszałek Województwa nie miał możliwości przyznania Miastu Bytom 
przedmiotowej dotacji, pod pojęciem pierwszego wyposażenia rozumie się bowiem 
wyposażenie przeznaczone na działalność Centrum nieposiadającego żadnego zaplecza 
w formie urządzeń oraz sprzętu przeznaczonego na działalność (nie może to być 
dodatkowe wyposażenie umożliwiające dalszą działalność już istniejącego i zaopatrzonego 
w niezbędny sprzęt Centrum). 

[dowód: akta kontroli str. 81, 1501-1502] 

W ocenie NIK, kontrolowana jednostka podejmowała i prawidłowo, zgodnie z przyjętymi 
założeniami, realizowała zbadane działania mające na celu poprawę sytuacji społeczno-
ekonomicznej w Bytomiu. Działania te wpisywały się w dokumenty strategiczne i były 
zgodne z wytycznymi programów współfinansowanych ze środków europejskich. 

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 Kontroli201 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 
przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
Katowice, dnia 11 września 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
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201 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 
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