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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Artur Warzocha, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 94782 z dnia 
10.06.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul .Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju2 

(dowód: akta kontroli str. 390-392) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Minister rzetelnie3 przygotował dokumenty stanowiące 
podstawę planowania strategicznego i operacyjnego rozwoju kraju4, mające tworzyć 
m.in. ogólne ramy dla ograniczania negatywnych zjawisk społecznych. W ramach 
zasad i z zastosowaniem mechanizmów opisanych w tych dokumentach możliwe 
było m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów miast 
dotkniętych skutkami restrukturyzacji tradycyjnych gałęzi przemysłu, takich jak  
np. Bytom.  

Treść tych dokumentów była spójna z założeniami polityki rozwoju regionalnego Unii 
Europejskiej i ich modyfikacjami i odzwierciedlała zmianę koncepcji polegającej na 
wspieraniu poszczególnych sektorów działalności (tzw. podejście sektorowe) na 
koncepcję ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów konkretnych społeczności 
mieszkających na określonym obszarze (tzw. podejście terytorialne), jaka w polityce 
UE miała miejsce od 2010 r. 

Zmiana ta skutkowała wypracowaniem specyficznych rozwiązań adresowanych  
do konkretnych obszarów wymagających specjalnego potraktowania (tzw. Obszary 
Strategicznej Interwencji - OSI), do których zaliczono także Bytom. Takie podejście 
daje także możliwość skuteczniejszego niż poprzednio oddziaływania na sytuację 
społeczną w tym mieście i dokonanie w niej pozytywnych zmian. 

NIK zwraca uwagę, iż mimo że od wejścia w życie wynikającego z art. 21c ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju5 obowiązku 
opracowania przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego krajowej polityki 

                                                      
1 Zwane dalej: „Ministerstwem” lub „MIR” 
2 Od 22 września 2014 r., poprzednio, Elżbieta Bieńkowska, Minister Infrastruktury i Rozwoju od 27 listopada 2013 r.  
do 22 września 2014 r., Minister Rozwoju Regionalnego od 16 listopada 2007r. do 27 listopada 2013 r.  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
4 Strategię Rozwoju Kraju 2020 oraz w Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 
5 Dz. U. z 2014 r., poz.1649, ze zm., zwanej dalej: „ustawą o zasadach polityki rozwoju” 
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miejskiej, dokumentu określającego planowane działania administracji rządowej, 
uwzględniającego cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju 
kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego, tj. od 8 kwietnia 2014 r., do czasu 
prowadzenia przez NIK czynności kontrolnych w MIR6 upłynęło 16 miesięcy,  
projekt takiego dokumentu nie powstał. Z tego też powodu wzrasta ryzyko,  
że programowanie przez regionalne i lokalne władze samorządowe działań/zadań 
z wykorzystaniem środków pomocowych przeznaczonych na rozwiązywanie 
problemów miast, w tym problemów społecznych i ekonomicznych będzie 
utrudnione, wobec braku określenia działań administracji rządowej w ramach 
krajowej polityki miejskiej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rzetelność działań służących identyfikacji problemów 
społecznych Bytomia. 

1.1. W latach 2010 – 2014 w Ministerstwie analizowano m.in. sytuację społeczno-
ekonomiczną Bytomia na tle miast znajdujących się w granicach konurbacji śląskiej. 
Analizy obejmowały sprawy związane z sytuacją społeczną, gospodarczą,  
a także problemy związane z restrukturyzacją górnictwa i szkód górniczych.  
Do analiz posłużyły głównie dane z ekspertyz i dokumentów, którymi były: 

• „Analiza obszarów i propozycja kierunków strategicznych interwencji  
wobec miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-
gospodarcze”7 - ekspertyza opracowana na zlecenie MIR8 na potrzeby 
„Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2014 – 2020”9 w 2009 r.  

Opracowanie to obejmowało zagadnienia dotyczące obszarów, w których 
występowały negatywne trendy społeczne (w tym demograficzne), negatywne 
zjawiska i trendy gospodarcze oraz zła lub pogarszająca sytuacja mieszkańców 
(ubóstwo ludności). W opracowaniu uwzględniono także obszary tracące  
szeroko rozumiane funkcje miejskie (metropolitalne). Przedmiotem badań były  
m.in. wskaźniki określające: zmiany demograficzne, rynek pracy oraz rozwój 
przedsiębiorczości, zamożność, jakość życia i porównanie ich w latach 2004-2008. 
Bytom był jednym ze 102 badanych miast powyżej 45 tys. mieszkańców, dla których 
wykonano analizę ww. wskaźników. Opracowanie zawierało zestawienia danych 
dotyczących m.in. liczby ludności według faktycznego miejsca zamieszkania,  
liczby bezrobotnych i pracujących w głównym miejscu pracy w przeliczeniu na 100 
mieszkańców, liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców, jak również dochodów budżetu gminy z tytułu 
udziałów stanowiących dochody budżetu państwa w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych, w przeliczeniu na mieszkańca w badanych latach, itp. 
W rankingu miast wskazano, że problemy rozwojowe widoczne są szczególnie 
w obszarze konurbacji górnośląskiej. Prezentowane w tym badaniu dane na temat 
Bytomia świadczyły o niskim potencjale społecznym i gospodarczym tego miasta. 

Przykładowo, w Bytomiu, w latach 2004-2008, na tle trzech innych miast 
województwa śląskiego, tj. Częstochowy, Gliwic i Sosnowca (posiadających 
podobny potencjał ludnościowy  i - w przypadku Częstochowy i Sosnowca - zbliżone 
problemy natury społeczno-gospodarczej), występowały niekorzystne trendy, 
podobnie jak w Częstochowie, np. takie jak:  

                                                      
6 Czynności w jednostce prowadzono do dnia 24 lipca 2014 r. 
7 Zwana dalej: „Analizą obszarów”. 
8 Wojciech Dziemianowicz, Julia Łukomska, Geoprofit, grudzień 2009 r. 
9 Zwaną dalej: „Krajową Strategią” lub „KSRR”. 
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- wysoka dynamika depopulacji (3 %). W tym samym okresie populacja 
Częstochowy, Gliwic i Sosnowca zmniejszyła się odpowiednio o 2,9 %, 1,8 % i 3 %,  
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 mieszkańców. Wskaźnik ten 
zmniejszył się w Bytomiu o 58,6 %, natomiast w Gliwicach i Sosnowcu, odpowiednio 
o 65,6 % i 61,3 %, a w Częstochowie o 50,9 %.  

W opracowaniu  przedstawiono mapę diagnostyczną ilustrującą miasta, powiaty 
grodzkie, tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze oraz mapę 
obrazującą proponowane kierunki interwencji polityki regionalnej wobec tych  
miast, a także rekomendacje do polityki wobec miast, powiatów grodzkich, oraz 
obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. Autorzy 
„Analizy obszarów” zaproponowali istotne wsparcie tych miast, które znajdują się 
w szczególnie trudnej sytuacji (bez wskazywania ich nazw), co miało być ważne 
z punktu widzenia realizacji celów KSRR. Nie przesądzono jednak, jakiego rodzaju 
trudności są najistotniejsze, choć w ramach katalogu występujących problemów 
wymieniono: utratę miejsc pracy, spadek potencjału ludnościowego, starzenie się 
mieszkańców, degradację środowiska i tkanki społeczno-gospodarczej, patologie 
itp. Założono ponadto, że dopiero w wyniku dyskusji między podmiotami polityki 
regionalnej wskazane zostaną obszary wsparcia.  

(dowód: akta kontroli str. 3-38) 

• „RAPORT POLSKA 2011 Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony”10 
opracowany przez Ministerstwo w lipcu 2011 r., stosownie do art. 3a pkt 4 
ustawy  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

W dokumencie tym przedstawiono wyniki analizy procesów rozwojowych kraju 
i regionów, w odniesieniu do dziedzin i obszarów tematycznych określonych 
w dokumentach strategicznych. Dokonano w nim również oceny realizacji 
wyznaczonych celów strategicznych, ze wskazaniem na osiągnięcia oraz  
na obszary wymagające wzmocnionej interwencji publicznej i wskazano 
rekomendacje dla polityki rozwoju i systemu jej wdrażania.  

W „Raporcie Polska 2011” w części diagnostycznej przedstawiono wyniki analizy 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów na tle innych krajów 
Unii Europejskiej. Dokument nie zawierał analiz i ocen na poziomie 
poszczególnych miast i powiatów. Zawarto w nim natomiast analizę rozwoju 
obszarów miejskich oraz diagnozę sytuacji gospodarczej i społecznej miast 
w poszczególnych regionach kraju, spójności terytorialnej, stanu środowiska 
naturalnego, infrastruktury transportowej i dostępności obszarów miejskich, 
procesów demograficznych, depopulacyjnych, migracji oraz urbanizacji 
poszczególnych obszarów. „Raport Polska 2011” zawierał rekomendacje 
dotyczące rozwoju obszarów miejskich w kontekście zapisów dokumentów 
strategicznych, w tym m.in.: wyrównywania szans rozwojowych zdegradowanych 
obszarów miejskich, zdegradowanych obszarów poprzemysłowych oraz obszarów 
zdekapitalizowanego budownictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 39-56) 

• „Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów – województwo 
śląskie”11 - ekspertyza oparta na już istniejących dokumentach strategicznych 
i programowych oraz analizach i badaniach, wykonana przez Regionalne 
Centrum Analiz Strategicznych Wydziału Planowania Strategicznego 
i Przestrzennego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2013 r. 

                                                      
10 Zwany dalej: „Raportem Polska 2011”. 
11 Zwanym dalej: „Badaniem potencjałów regionów”. 
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Autorzy tego opracowania koncentrowali się na porównywaniu potencjałów 
poszczególnych subregionów województwa śląskiego: południowego, centralnego, 
zachodniego i północnego oraz podregionów, tj.: bielskiego, bytomskiego, 
częstochowskiego, gliwickiego, katowickiego, rybnickiego, sosnowieckiego oraz 
tyskiego i – podobnie, jak w przypadku „Raportu Polska 2011” - nie odnosili się do 
obszarów na poziomie jednostki samorządu lokalnego. W ekspertyzie 
przedstawiono wyniki analizy sytuacji subregionów województwa w odniesieniu  
do uwarunkowań demograficzno-społecznych, przyrodniczo-kulturowych, 
gospodarczych, przestrzennych oraz instytucjonalnych. Dokument zawierał m.in. 
analizę potencjału rozwojowego poszczególnych regionów, który może zaistnieć po 
pojawieniu się określonych warunków, w tym związanych z migracją i ruchem 
naturalnym, edukacją i wykształceniem ludności, stanem zdrowia i zamożnością 
mieszkańców oraz ich aktywnością społeczną. W dokumencie przedstawiono także 
analizę problemów występujących na obszarach zdegradowanych, których 
rozwiązanie jest możliwe dopiero po poniesieniu dodatkowych nakładów. Wszystkie 
powyższe zapisy miały charakter ogólny i nie odnosiły się do konkretnych zjawisk 
i problemów, występujących w konkretnych miastach i powiatach na terenie 
województwa śląskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 57-151) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Minister zapewnił dokonanie rzetelnej diagnozy 
sytuacji terytoriów i miast Polski, w wyniku czego nastąpiła identyfikacja problemów, 
które były dla nich najistotniejsze. Na podstawie wyników ww. działań 
diagnostycznych możliwe było także dokonanie identyfikacji problemów społecznych 
i gospodarczych miasta Bytomia. 
 

2. Rzetelność i spójność przyjętych strategii/planów/ 
programów 

2.1. Dokumentami strategicznymi, istotnymi dla rozwiązywania problemów 
społeczno-gospodarczych Bytomia i jego mieszkańców są: 

•  „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 
Obszary wiejskie” – dokument przygotowany w Ministerstwie, przyjęty uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r.12 

• „Strategia Rozwoju Kraju 2020”13 – dokument przygotowany w Ministerstwie, 
przyjęty uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.14; 

(dowód: akta kontroli str. 152-190;191-201) 

2.1.1. W KSRR zdefiniowano Obszary Strategicznej Interwencji15, tj. obszary, wobec 
których ze względu na ciężar, którego region sam nie jest w stanie udźwignąć 
wymagana jest interwencja rządu oraz obszary, które ze względów społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych wywierają lub mogą w przyszłości wywierać 
istotny wpływ na rozwój kraju. Wynikało to z wypracowania tzw. nowego 
paradygmatu polityki regionalnej, będącego skutkiem analiz dokonywanych  
w ramach Unii Europejskiej. Dotychczasowa polityka regionalna nie spełniała 
oczekiwań dotyczących m.in. wyrównania poziomu zamożności, konkurencyjności 
i jakości życia  w regionach. Regiony słabiej rozwijające się, zwłaszcza położone 
peryferyjnie lub obszary problemowe najczęściej nie mogły samodzielnie uporać się 

                                                      
12 M.P. z 2011 r., Nr 36, poz. 423, zwana dalej „KSRR”.  
13 Zwana dalej: „Strategią” lub „SRK”. 
14 M.P. z 2012 r., Nr 882. 
15 Zwane dalej: „OSI”. 
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z barierami rozwojowymi bez wsparcia zewnętrznego. W nowym podejściu do 
polityki regionalnej uznano, że pomoc zewnętrzną należy skierować na wzmacnianie 
wewnętrznych czynników rozwojowych, na których można zbudować samodzielne 
procesy o charakterze rewitalizacji społeczno-gospodarczej.  
W KSRR polityką regionalną objęte jest całe terytorium Polski, jednak dla 
osiągnięcia celów tej polityki za niezbędne uznano skoncentrowanie ograniczonych 
zasobów finansowych i organizacyjnych na wyodrębnionych obszarach 
geograficznych, dla których potrzebna jest zewnętrzna interwencja.  
Zdecydowano, że interwencja musi być kierowana wyłącznie do obszarów,  
na których zaobserwowano zjawiska trwałej marginalizacji – wieloletnie trendy 
w zakresie obniżania się podstawowych wskaźników odnoszących się do potencjału 
rozwojowego i znaczącego zwiększania się dystansu do innych obszarów kraju, 
przy jednoczesnym braku odpowiednich zasobów generowanych regionalnie czy 
lokalnie.  
Miasto Bytom w KSRR zostało wyszczególnione wśród miast odznaczających się 
utratą funkcji społeczno-gospodarczych, na mapie „Obszary strategicznej interwencji 
na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno-
gospodarcze” 16.  

(dowód: akta kontroli str. 416-425) 

W KSRR, wyznaczono cele polityki rozwoju regionalnego na lata 2010 – 2020 
wobec poszczególnych terytoriów kraju, w tym w szczególności obszarów miejskich 
i wiejskich. Dokument ten, określił  sposób działania podmiotów publicznych, 
a w szczególności rządu i samorządów szczebla wojewódzkiego dla osiągnięcia 
strategicznych celów rozwoju kraju. 
Strategicznym celem polityki regionalnej, w myśl KSRR, jest „efektywne 
wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów 
rozwojowych dla osiągniecia celów rozwoju kraju - wzrostu, zatrudnienia i spójności 
w horyzoncie długookresowym”. Realizacji tego celu powinno służyć wykorzystanie 
właściwych dla poszczególnych regionów lub terytoriów potencjałów rozwojowych 
przy jednoczesnym usuwaniu barier rozwojowych. 
Cele szczegółowe polityki regionalnej obejmują: [1] wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów (konkurencyjność), [2] budowanie spójności terytorialnej 
i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych (spójność), [3] tworzenie 
warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 
ukierunkowanych terytorialnie (sprawność).  

(dowód: akta kontroli str. 191-201) 

Z punktu widzenia realizacji celów KSRR istotne jest wsparcie tych miast, które 
znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Dla realizacji ww. drugiego celu, 
zaplanowano interwencję na „obszarach problemowych polityki regionalnej”.  
Nie przesądzono jednak, jakiego rodzaju trudności są najistotniejsze.  
Jako preferowane do wsparcia wskazano ośrodki dotknięte m.in. spadkiem  
liczby ludności, niekorzystną dynamiką miejsc pracy oraz niskim poziomem 
przedsiębiorczości. Założono, że w wyniku dyskusji między podmiotami polityki 
regionalnej (władze województwa, władze miasta, rząd, organizacje, przedsiębiorcy) 
wskazane zostaną obszary wsparcia, jednak to władze lokalne będą decydowały na 
jaki konkretnie cel należy przeznaczyć instrumenty wsparcia. Autorzy strategii,  
jako obszar o największej kumulacji niekorzystnych ww. zjawisk wskazali konurbację 
Górnośląską. 

                                                      
16 Mapa nr 37, Opracowanie własne MRR na podstawie Analiza obszarów i propozycja kierunków strategicznej interwencji 
wobec miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, Wojciech Dziemianowicz, Julia 
Łukomska, Geoprofit, grudzień 2009 r. 
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Ze względu na zidentyfikowane problemy dotyczące niektórych miast i obszarów 
poprzemysłowych na Górnym Śląsku, jak również na innych obszarach kraju, 
polityka regionalna ma wspierać kompleksowe działania na rzecz ich rozwoju. 
Miasto Bytom kwalifikuje się wg tego dokumentu do obszarów „które, pomimo 
znacznej na tle innych jednostek terytorialnych zamożności, utraciły w ostatnich 
latach na skutek zmian społeczno-gospodarczych możliwości wzrostu i kreowania 
zatrudnienia z powodu upadku tradycyjnego przemysłu, gwałtownej zmiany 
koniunktury na wytwarzane produkty  i usługi, degradacji środowiska przyrodniczego 
czy też powiązanej z tymi procesami degradacji infrastruktury, w tym mieszkaniowej, 
a także dużego odpływu ludności”.  
Wsparcie niezbędne dla Bytomia wpisuje się w działania na rzecz budowania 
spójności terytorialnej i przeciwdziałania marginalizacji obszarów problemowych 
w obszarze 2.3. „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących 
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”. 

(dowód: akta kontroli str. 191-201) 

Do najważniejszych zagadnień w KSRR, które powinny być brane pod uwagę przy 
projektowaniu i realizacji działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych, zaliczono: 
− działania nakierowane na wsparcie jakości kapitału ludzkiego (jakość 

nauczania na wszystkich poziomach, pobudzanie przedsiębiorczości 
i innowacyjności, eliminowanie patologii społecznych itp.); 

− działania skierowane na modernizację struktury gospodarczej, których celem 
powinno być wsparcie polityki lokalnej w tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy; 

− działania wspierające nadrabianie zaległości w zakresie infrastruktury 
technicznej; 

− działania wspierające modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej 
o znaczeniu subregionalnym; 

−  wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych obejmujących 
zagadnienia infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne, rozumiane nie tylko 
jako odnowa tkanki mieszkaniowej czy poprawa istniejącej infrastruktury,  
ale prowadzone we wszystkich wymiarach: infrastrukturalnym, gospodarczym 
i społecznym.  

Działania w ramach obszaru, który dotyczy restrukturyzacji i rewitalizacji powinny 
być, wg KSRR, prowadzone na podstawie lokalnych programów rewitalizacji, 
w których realizacji powinni uczestniczyć, poza władzami regionalnymi i lokalnymi, 
w jak największym stopniu partnerzy gospodarczy i społeczni. Programy rewitalizacji 
uwzględniać winny wytyczne i standardy w tym zakresie określone na poziomie 
krajowym, natomiast  identyfikacja obszarów zdegradowanych i części miast, 
wymagających interwencji odbywać się powinna na poziomie regionalnym.  
Obszary te winny być wskazane w strategii rozwoju województwa oraz w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa.  

W myśl KSRR, to władze regionalne, w ścisłej współpracy z władzami miast  
oraz partnerami gospodarczymi i społecznymi, powinny określić zestaw 
skoordynowanych działań poszczególnych interesariuszy, uwzględnionych 
w indywidualnych planach rewitalizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 191-201) 

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego i samorządy województw zobowiązane 
zostały do sporządzania rocznych raportów nt. polityki regionalnej i przestrzennej 
Ponadto dla jednolitego systemu monitorowania procesów regionalnych i realizacji 
polityki regionalnej, zgodnie z zapisami KSRR, tworzona będzie baza wskaźników 
rozwoju, zawierająca dane statystyczne na poziomie kraju  i regionów  
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odnoszące się do celów i instrumentów wdrożeniowych rozwoju.  Za koordynację 
działań ewaluacyjnych odpowiada Krajowa Jednostka Oceny17 w Ministerstwie, 
współpracująca z jednostkami ewaluacyjnymi na szczeblu regionalnym. Zadaniem 
KJO jest realizacja badań ewaluacyjnych pod kątem oceny efektów terytorialnych 
oraz dostarczanie rekomendacji dla władz krajowych i regionalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 201a-201c) 

2.1.2. W SRK jednym z trzech głównych obszarów strategicznych, poza obszarem 
I Sprawne i efektywne państwo oraz obszarem II Konkurencyjna gospodarka jest 
obszar III Spójność społeczna i terytorialna. W ramach interwencji przewidzianych 
do podjęcia w tym obszarze założono m.in. działania służące zatrzymaniu procesów 
marginalizacji na obszarach tracących dotychczasowe funkcje społeczno-
gospodarcze i pobudzaniu zdolności do rozwoju dzięki procesom rewitalizacyjnym. 
Działania te będą bezpośrednio kierowane na wzmocnienie spójności społecznej, 
zwiększenie aktywności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a także na zwiększenie efektywności świadczeń społecznych.  
Efektem tych działań w najbardziej zdegradowanych rejonach miast, winno być 
przede wszystkim ożywienie  gospodarcze i  poprawa sytuacji społecznej.  

(dowód: akta kontroli str. 152-190) 

W ramach obszaru III SRK wyznaczono następujące trzy cele i kierunki interwencji:  

1) integracja społeczna, w tym zwiększenie aktywności osób wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa 
w  grupach najbardziej nim zagrożonych; 

2) zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych, 
podnoszenie ich jakości i zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług 
publicznych; 

3) wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych. 

W ramach pierwszego celu, obejmującego integrację społeczną, założono 
prowadzenie działań na rzecz zwiększenia aktywności osób wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istotnym elementem realizacji tego celu 
powinno być prowadzenie polityki nastawionej na wzrost zatrudnienia oraz poprawę 
dostępu do podstawowych usług publicznych. Wsparcie ze strony państwa powinno 
być również udzielone na rzecz rozwoju ekonomii społecznej poprzez zastosowanie 
odpowiednich instrumentów legislacyjnych i finansowych. Przewidziano ponadto 
budowę aktywnego systemu świadczeń społecznych nakierowanych na podjęcie 
i utrzymanie zatrudnienia poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i relatywnie mało 
zarabiających.  
Zmniejszanie ubóstwa winno następować w wyniku: zmian w systemie świadczeń 
społecznych, lepszego dostosowania wsparcia, zwiększenia dostępności  
różnych form pomocy dla uczniów (obiady, podręczniki), zwiększenia dostępności  
i poprawę jakości elastycznych form opieki nad dziećmi, inwestycje infrastrukturalne 
pozwalające niepełnosprawnym na obecność w przestrzeni publicznej,  
stworzenie efektywnego systemu wynajmu mieszkań, rozwój budownictwa 
socjalnego, racjonalizację zasad gospodarowania publicznym zasobem 
mieszkaniowym  oraz  zasobami towarzystw budownictwa społecznego, utworzenie  

                                                      
17 Zwana dalej: „KJO” 
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nowego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi w podeszłym wieku oraz 
stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej i społecznej seniorów. 

(dowód: akta kontroli str. 151-190) 

W ramach drugiego celu, dotyczącego usług publicznych uznano, że zadaniem 
państwa jest ich doskonalenie poprzez zwiększanie dostępności oraz poprawę 
jakości. Dotyczyło to takich zagadnień, jak: ochrona zdrowia, oświata, kultura, sport, 
pomoc społeczna i obsługa bezrobotnych. Odrębnym rodzajem usług publicznych, 
które mają charakter publiczny są usługi komunalne, w tym: dostarczanie wody, 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, dostarczanie energii cieplnej, elektrycznej 
oraz gazu, zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi komunikacyjne, 
utrzymanie i modernizacja dróg. Do 2020 r. poprawiona miałaby być jakość 
świadczonych usług publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 151-190) 

W ramach trzeciego celu odnoszącego się do terytorialnego równoważenia rozwoju 
oraz integracji przestrzennej za priorytet uznano poprawę spójności społecznej 
i terytorialnej obszarów problemowych, wymagających restrukturyzacji i rozwoju 
nowych funkcji, przy wsparciu instrumentów właściwych polityce regionalnej. 
Dotyczy to głównie zagrożenia marginalizacją obszarów miejskich oraz 
zurbanizowanych obszarów poprzemysłowych, których tempo rozwoju zmniejszyło 
się. Wskazano tam ubożenie ludności oraz spadek nakładów inwestycyjnych, 
koncentrację zjawisk: ubóstwa, patologii społecznych oraz utraty funkcji 
ekonomicznych. Grupa wyszczególnionych miast objęła również Bytom oraz inne 
miasta województwa śląskiego, w których natężenie ww. problemów jest bardzo 
wysokie, w tym m.in.: Chorzów, Świętochłowice, Będzin, Jastrzębie Zdrój, 
Wodzisław Śląski, Zabrze, Rudę Śląską, Zawiercie i Częstochowę.  

Zadaniem strategicznym w odniesieniu do tych obszarów ma być wspomaganie ich 
kompleksowej rewitalizacji i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej poprzez 
wprowadzenie polityki miejskiej (tj. określonego w ustawie o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju zespołu działań prawnych, finansowych i planistycznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, mających na celu 
wykorzystanie potencjału miast i ich obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju 
kraju, wzmocnienie zdolności miast i ich obszarów funkcjonalnych do pobudzania 
wzrostu gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości 
życia mieszkańców) jako istotnego elementu polityki regionalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 152-190) 

W SRK, w grupie zadań strategicznych państwa o charakterze systemowym 
wyznaczono m.in. zadanie nr 13 „Modernizacja systemu kwalifikacji zawodowych 
oraz zapewnienie przekwalifikowania pracowników restrukturyzowanych 
przedsiębiorstw”, co w znacznym stopniu dotyczy podmiotów działających na 
obszarach miejskich zagrożonych marginalizacją, takich jak Bytom. 

(dowód: akta kontroli str. 189-190) 

Zgodnie z założeniami SRK programowanie i wdrażanie procesów, zostało oparte 
na zasadach tzw. „wielostronnej koordynacji” oraz „zarządzania wielopoziomowego”, 
z udziałem wielu podmiotów różnych szczebli administracji publicznej i życia 
społeczno-gospodarczego. Za wdrażanie SRK na poziomie krajowym odpowiada 
Rada Ministrów, a na poziomie regionalnym i lokalnym jednostki samorządu 
terytorialnego. Za koordynację i monitorowanie realizacji średniookresowej strategii 
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rozwoju kraju18 jest odpowiedzialny minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, 
natomiast za realizację poszczególnych elementów SRK – właściwi ministrowie. 
Podstawowym narzędziem realizacji SRK jest Plan działań ŚSRK19, który 
wprowadza zasady powiązania planowania strategicznego i operacyjnego. W Planie 
ŚSRK winny być określone kluczowe przedsięwzięcia, oraz odpowiedzialne za nie 
resorty, a także wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W myśl zapisów 
SRK realizacja Planu ŚSRK powinna być regularnie monitorowana w rytmie 
rocznym, a sprawozdania z realizacji wraz z rekomendacjami – powinny być 
rozpatrywane przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju20.  

ŚSRK podlegała ewaluacji ex ante, tj. ocenie skuteczności i efektywności realizacji 
założeń dokumentu strategicznego jeszcze przed jego przyjęciem. Ponadto 
realizacji ŚSRK towarzyszyć będą kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące działań 
prowadzonych przez jednostki administracji publicznej w ramach poszczególnych 
sektorów gospodarki, w sposób ciągły, jako narzędzie oceny efektywności 
podejmowanych działań. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego został 
zobowiązany do opracowania co trzy lata raportu o rozwoju społeczno-
gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym, zawierającego analizę kierunków 
rozwojowych, ocenę skuteczności realizacji celów rozwoju kraju wskazanych 
w dokumentach strategicznych oraz rekomendacje dla polityki rozwoju kraju, 
z uwzględnieniem rozwoju regionów, sektorów oraz rozwoju przestrzennego na tle 
UE. 

(dowód: akta kontroli str. 188) 

2.2. Cele polityki regionalnej były nakreślone również w średniookresowych 
dokumentach, zawierających strategię wykorzystania środków UE, tj. w Narodowym 
Planie Rozwoju na lata 2004-2006 (NPR) i Narodowych Strategicznych  
Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) oraz w ramach głównego, 
średniookresowego dokumentu, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 (SRK). 
W dokumentach tych nie definiowano  celów operacyjnych polityki regionalnej, 
strategii ich osiągania oraz szczegółowych zasad i sposobów działania, 
koncentrując się przede wszystkim na podziale dostępnych środków finansowych. 

W 2008 roku MIR podjęło prace mające na celu uporządkowanie systemu 
zarządzania rozwojem kraju, aby zwiększyć skuteczność programowania 
i wdrażania polityk publicznych oraz podnieść jakość funkcjonowania instytucji 
państwa. W ramach tych prac przygotowane zostały m.in.: Założenia systemu 
zarządzania rozwojem Polski, zaakceptowane przez Radę Ministrów 27 kwietnia 
2009 r. oraz ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw21, 
w  związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, która  
m.in. wprowadziła obowiązek przygotowania nowego, kompleksowego, 
średniookresowego dokumentu programowego odnoszącego się do regionów,  
tj. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 

W MIR  prowadzone były również prace nad krajowymi dokumentami strategicznymi 
określającymi cele rozwojowe kraju i sposoby ich osiągania: nad średniookresową 
strategią rozwoju kraju oraz nad długookresową strategią rozwoju kraju (której 
podstawą opracowania był raport Polska 2030: wyzwania rozwojowe) oraz 
Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. KSRR powstała jako 
pierwsza z dziewięciu strategii rozwoju, które realizują średnio i długookresową 

                                                      
18 Działania 2012-2015 i 2016-2020, zwaną dalej: „ŚSRK”. 
19 Zwany dalej „Planem ŚSRK”. 
20 Plan działań SSRK został rozpatrzony i pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju w dniu 
10 października 2013 r. i zaakceptowany przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 
21 Dz.U. Nr 216, poz.1370. 
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strategię rozwoju kraju. W tym okresie rozpoczęto również badania ukierunkowane 
na analizę i ocenę zróżnicowań nie tylko pomiędzy regionami, ale także na poziomie 
niższym (NTS 3-5) 22, aby lepiej diagnozować poziom, dynamikę i trendy rozwojowe 
kraju w różnych układach terytorialnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 410-415) 

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 zapisy dokumentów strategicznych 
dawały możliwość tworzenia programów operacyjnych, przy pomocy których można 
było realizować cele polityki regionalnej i spójności, i za ich pośrednictwem udzielać 
wsparcia ośrodkom miejskim (co dotyczyło także miasta Bytomia), ale wsparcie  
nie było ukierunkowane terytorialnie (nie było przewidzianego wydatkowania 
szczególnych środków dla konkretnych obszarów wymagających interwencji).  
Były to programy: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka,  
PO Kapitał Ludzki oraz RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

W latach 2010 – 2014. w ramach ww. Programów, zrealizowano  projekty na terenie 
miasta Bytomia, których wartość ogółem wyniosła 265 701,42 tys. zł, w tym wartość 
dofinansowania ze środków europejskich wyniosła 148 371,98 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 393-409) 

2.3. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata  
2014-202023, przewidziano dla Bytomia 100 mln euro z przeznaczeniem na 
realizację tzw. projektów infrastrukturalnych (tzw. „twardych”) oraz tzw. „miękkich” 
koncentrujących się na wspieraniu rozwoju społecznego miasta. Proporcja środków 
zapewnionych w ramach obszarów strategicznej interwencji przewiduje 55% dla 
projektów tzw. twardych, 45% dla projektów tzw. miękkich.  

MIR uwzględniając trudną sytuację społeczno-gospodarczą, w jakiej znajdują  
się niektóre polskie miasta, takie jak np. Bytom, przewidziało specjalne środki 
przeznaczone na działania rewitalizacyjne, wpisujące się w jeden z pięciu obszarów 
strategicznej interwencji państwa. Struktura dodatkowej alokacji, dedykowanej na 
działania rewitalizacyjne, przewiduje finansowanie działań w 55% z EFRR24 i w 45% 
z EFS25. Sugerowana przez MIR proporcja tych środków na EFRR i EFS była 
jedynie orientacyjna, gdyż Instytucja Zarządzająca RPO zobligowana jest do 
przestrzegania struktury podziału funduszy strukturalnych EFS  ok. 28% a EFRR  
ok. 72% alokacji regionalnych programów operacyjnych. Decyzja dotycząca 
wykorzystania środków dedykowanych rewitalizacji w Bytomiu w podziale na EFRR 
i EFS została ustalona przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.  

(dowód: akta kontroli str. 410-415) 

2.4. Przepis art. 21b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, że 
minister właściwy ds. rozwoju regionalnego prowadzi krajową politykę miejską, która 
opisana jest w dokumencie określającym planowane działania administracji 
rządowej oraz uwzględniającym cele i kierunki określone w średniookresowej 
strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego. W czasie  
czynności kontrolnych NIK w Ministerstwie trwały prace nad tym dokumentem. 
Projekt roboczy tego dokumentu został przedstawiony przez MIR w marcu 2014 r. 

                                                      
22 Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych : 3 – podregiony, 4 - powiaty i miasta na prawach powiatu,  
5  gminy i miasta na prawach powiatu. 
23  Zwanym dalej: „RPO WSL”. 
24 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
25 Europejski Fundusz Społeczny. 
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do dyskusji z partnerami przed formalnymi konsultacjami międzyresortowymi 
i społecznymi, nosił tytuł: „Krajowa Polityka Miejska”26.  

Zapisy KPM adresowane były do wszystkich miast, niezależnie od wielkości 
i położenia, a tematyka KPM i jej cele stanowiły rozwinięcie celów i treści polityki 
regionalnej i przestrzennej. Projekt dokumentu nie wymieniał z nazwy żadnego 
miasta. Do najważniejszych wyzwań KPM zaliczono, m.in.: kształtowanie 
powierzchni miast, partycypację społeczną, transport i mobilność miejską, 
niskoemisyjność i efektywność energetyczną, rewitalizację, politykę inwestycyjną, 
rozwój gospodarczy, ochronę środowiska, demografię i zarządzanie obszarami 
miejskimi. Jako cel strategiczny określono wzmocnienie zdolności miast i obszarów 
zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia nowych 
miejsc pracy, a także poprawę życia mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str. 249-389;410-415) 

NIK zwraca uwagę na wynikający z art. 21 c ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju obowiązek ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
opracowania dokumentu, w którym opisane mają być planowane w tym zakresie 
działania administracji rządowej z uwzględnieniem celów i kierunków określonych 
w średniookresowej strategii rozwoju kraju, i krajowej strategii rozwoju regionalnego. 
Od daty wejścia w życie powyższego obowiązku, tj. od 8 kwietnia 2014 r.,  
do zakończenia czynności kontrolnych w MIR27 upłynęło  16 miesięcy, a dokument 
taki nie powstał.  

Departamentem odpowiedzialnym za powstanie Krajowej Polityki Miejskiej, o której 
mowa w art. 21b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest Departament 
Polityki Przestrzennej MIR.  

Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej MIR - Rajmund Ryś wyjaśnił, że 
projekt roboczy Krajowej Polityki Miejskiej został poddany niezwykle szerokiej 
nieformalnej, publicznej dyskusji, która trwała od kwietnia do września 2014 roku, 
a zgłaszane uwagi i propozycje dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień rozwoju 
miast, treści, formy i zakresu Krajowej Polityki Miejskiej. Stwierdził ponadto,  
że „Obecnie prowadzone są prace związane z redagowaniem drugiej wersji  
projektu KPM, która będzie uwzględniała wnioski z nieformalnej dyskusji toczonej  
na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Projekt ten zostanie upubliczniony i poddany 
formalnym konsultacjom publicznym oraz uzgodnieniom międzyresortowym. Prace 
nad KPM toczone są równolegle do pozostałych istotnych inicjatyw legislacyjnych 
MIR w sposób szczególnie istotny powiązanych z treściami przygotowywanej polityki 
miejskiej (m.in.: projekt ustawy o rewitalizacji; projekt ustawy o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw; 
projekt ustawy o strategicznych inwestycjach publicznych). Ostateczne brzmienie 
zapisów KPM będzie w znaczącym stopniu zależne od finalnych rozstrzygnięć 
wspomnianych inicjatyw legislacyjnych. Stąd też, prace nad KPM muszą ulec 
skoordynowaniu z innymi działaniami, tak aby treści tego dokumentu były spójne 
i powiązane z ewentualnymi nowymi uwarunkowaniami prawnymi.” 

NIK zwraca uwagę, że dokument ten jest szczególnie istotny ze względu na 
programowanie i kształtowanie polityki rozwoju miast przez samorządy. 
Przedłużanie się prac nad krajową polityką miejską, stwarza utrudnienia dla 
regionalnych władz samorządowych i władz miast  w programowaniu działań 

                                                      
26 Zwany dalej: „KMP”. 
27 24 lipca 2015 r. 
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prorozwojowych, w związku z  nieokreśleniem działań administracji rządowej 
w ramach krajowej polityki miejskiej. 

Izba zwraca również uwagę, że w ustawie o zasadach polityki rozwoju nie wskazano 
terminu przygotowania ww. dokumentu. 

(dowód: akta kontroli str. 410-415) 

2.5. W 2012 r. w Ministerstwie podjęto pracę nad przygotowaniem kolejnego 
dokumentu pn. „Narodowy Plan Rewitalizacji 2022”28. Celem NPR ma być  
poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, 
społecznym, kulturowym i gospodarczym.  
W dokumencie tym zdefiniowano pojęcie „rewitalizacji”, rozumianej jako 
wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 
przedsięwzięcia całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we 
współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 
przez określenie i realizację programów rewitalizacji.  
Zgodnie z założeniami NPR, podstawę prowadzenia działań rewitalizacyjnych  
ma stanowić wdrożony program rewitalizacji, który ma stanowić instrument  
tworzący ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań rewitalizacyjnych. 
Założenia do NPR zostały, jako materiał do dyskusji zaprezentowane na forum  
III Międzynarodowego Kongresu Rewitalizacji Miast w Krakowie w dniach 4-6 
czerwca 2014 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 202-221) 

Prace nad NPR zainicjowane zostały przez Prezesa Rady Ministrów, który 
30 września 2013 r. podczas wizyty w Łodzi zapowiedział przeznaczenie 25 mld zł 
na rewitalizację i stworzenie narodowego programu rewitalizacji. NPR ma stanowić 
uszczegółowienie jednego z wątków tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej.  
Prace nad NPR prowadzone są przez Departament Polityki Przestrzennej w MIR. 
Prace te obejmują m.in. wypracowanie kierunków i zasad wspierania działań 
rewitalizacyjnych prowadzonych przez gminy środkami i instrumentami krajowych 
polityk publicznych.  Przedłożenie Radzie Ministrów projektu Narodowego Planu 
Rewitalizacji planuje się w III/IV kwartale br. Wdrażanie Narodowego Planu 
Rewitalizacji planowane jest od 2015 do 2022 roku.  

W dniu 23 kwietnia 2015 r. MIR ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek 
samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Celem 
konkursu jest wsparcie JST w procesie opracowywania programów rewitalizacji 
i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.  

W dniu 3 lipca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziła dokument pn. 
„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. 

(dowód: akta kontroli str. 416-425) 

2.6. W 2014 r. MIR przygotowało projekt ustawy o rewitalizacji. Geneza tej ustawy 
jest związana z projektem przekazanym w październiku 2013 r. Wiceprezesowi 
Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju przez Związek Miast Polskich 
i Śląski Związek Gmin i Powiatów.  
W dniu 25 września 2014 r. w Sejmie RP powołana została Podkomisja stała  
ds. rozwoju i rewitalizacji miast, działająca w ramach Komisji Infrastruktury; Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej. Od 22 listopada 2014 r. do 4 grudnia 2014 r. prowadzone były 
uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu założeń projektu 

                                                      
28 Zwany dalej: „NPR” 
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ustawy. W dniu 2 lipca 2015 r. projekt ustawy wpłynął do Sejmu RP, a 23 lipca 
2015 r. Sejm RP przyjął projekt ustawy o rewitalizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 416-425) 

Celem projektu ustawy o rewitalizacji jest zapewnienie efektywności działań 
rewitalizacyjnych. Analiza doświadczeń samorządów w prowadzeniu rewitalizacji 
ujawniła konieczność wprowadzenia brakujących dotąd regulacji prawnych 
zapewniających jej kompleksowość i efektywność. Ustawa o rewitalizacji wprowadza  
narzędzia, które mają stworzyć możliwości bardziej sprawnego działania w celu 
wyprowadzanie zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego. Efektem wejścia 
w życie proponowanych rozwiązań winno być  funkcjonowanie kompleksowych ram 
prawnych dla prowadzenia rewitalizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 416-425) 

2.7. MIR, w 2015 r. podejmując współpracę z miastem Bytom, rozpoczęło działania 
mające na celu uruchomienie projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji.  
Jak wskazał Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej MIR w wyjaśnieniach: 
„w pierwszej fazie MIR planuje zapewnić władzom miasta Bytomia wsparcie 
w postaci doradztwa merytorycznego w procesie wypracowywania koncepcji 
projektu pilotażowego oraz jej wdrażania. […] W MIR ogłoszone zostało zamówienie 
publiczne na świadczenie usług doradztwa merytorycznego w zakresie rewitalizacji. 
W dniu 22 lipca 2015 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach postępowania. 
Wpłynęły trzy oferty, które poddane zostaną analizom formalnym i merytorycznym 
celem dokonania wyboru wykonawcy.  

W ramach projektów pilotażowych przewidziano działania dotyczące przygotowania 
wzorcowej dokumentacji, wypracowania rozwiązań, narzędzi i instrumentów  
dla prowadzenia skutecznej rewitalizacji, np.: schematów, planów i programów  
działań, koncepcji realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, diagnoz, analiz, badań, 
ekspertyz, inwentaryzacji, planów współpracy z interesariuszami procesu 
rewitalizacji czy koncepcji realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
wynikających z działań analityczno-diagnostycznych i przygotowawczych możliwych 
do zrealizowania przez miasta. Realizacja projektu pilotażowego w mieście Bytomiu 
ma prowadzić do zaprogramowania zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych 
działań rewitalizacyjnych w Bytomiu. 

 (dowód: akta kontroli str. 249-389; 410-415) 

W dokumentach strategicznych i programowych przygotowanych w MIR 
uwzględniono zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonych analiz problemy 
dotyczące rozwoju regionów. Treść tych dokumentów była spójna z założeniami 
polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej i ich modyfikacjami, i odzwierciedlała 
zmianę podejścia z sektorowego – na terytorialne jaka w polityce UE miała miejsce 
od 2010 r.  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli29 
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 Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli. 
                                                      
29 Dz.U. z  2015 r. poz. 1096, zwanej dalej „ustawą o NIK”. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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. 

Warszawa, dnia   22    września  2015 r.              
 

Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
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