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najważniejszy regionalny dokument strategiczny wyznaczający główne
kierunki rozwoju przyjęty uchwałą Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.;

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim
do 2020 r. „Opolskie dla Rodziny” będący głównym dokumentem strategicznym
wyznaczającym kierunki działań Samorządu Województwa Opolskiego w celu
przeciwdziałania zjawisku depopulacji Opolszczyzny;
wyludnianie się, spadek populacji ludności na danym obszarze, spowodowany
negatywnymi trendami demograficznymi, jak migracje czy ujemny przyrost
naturalny;

Obszar Strategicznej Interwencji Depopulacja w ramach RPO WO 2014–2020;
współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną
kobietę w wieku rozrodczym (15–49 lat), przyjmuje się, że współczynnik
dzietności między 2,10 a 2,15 jest wartością zapewniającą prostą zastępowalność
pokoleń;
różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie;

termin ten oznacza, że w długim okresie, przy założeniu utrzymywania się
danego poziomu reprodukcji, liczba urodzeń i zgonów jest jednakowa, a zatem
ludność nie zmienia swej liczby. Stan ten jest o tyle pożądany, że oznacza
osiągnięcie pewnej stabilnej struktury ludności z punktu widzenia wieku
– najważniejszej zmiennej porządkującej bieg indywidualnego życia i rozwój
ludności;

zjawisko polegające na ukształtowaniu nowego wzorca dzietności (bezdzietność
lub jednodzietność) i życia rodzinnego spowodowanego szeroko rozumianymi
uwarunkowaniami społecznymi;
fundusz, poprzez który Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy
wszystkich krajów członkowskich. Środki tego funduszu są wykorzystywane
na dwóch poziomach: krajowym (PO WER 2014–2020) i regionalnym
(16 regionalnych programów operacyjnych). Na poziomie regionów wszystkie
cele EFS realizowane są z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb ich
mieszkańców z uwzględnieniem specyficznej sytuacji w danym województwie;
wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, w okresie objętym kontrolą
obowiązywały wytyczne z dnia 10 kwietnia 2015 r., 19 września 2016 r. oraz
19 lipca 2017 r.;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013;

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014–2020;
Opolska Karta Rodziny i Seniora;

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu;

Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca;

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r.
poz. 498, ze zm.).

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy jednostki samorządu
terytorialnego
z województwa opolskiego
skutecznie przeciwdziałają
depopulacji regionu?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy działania
samorządu, mające
na celu przeciwdziałanie
depopulacji regionu,
są realizowane zgodnie
z założeniami Strategii
Rozwoju Województwa
Opolskiego do 2020 r.?
2. Czy projekty
realizowane były
prawidłowo i skutecznie
nadzorowane?
3. Czy wprowadzone
mechanizmy umożliwiły
weryfikację skuteczności
działań oraz ich
wpływu na sytuację
demograficzną regionu?
Jednostki kontrolowane
Kontrolą zostało objętych
12 jednostek, w tym
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego,
Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu, Urząd Miasta
Opola, Urząd Miejski
w Nysie oraz osiem
beneficjentów RPO WO
2014–2020
Okres objęty kontrolą
Od 2014 r. do czasu
zakończenia kontroli

Obserwowane od ponad ćwierćwiecza trendy wskazują, że sytuacja
ludnościowa Polski jest skrajnie trudna. Niski poziom dzietności będzie
miał negatywny wpływ na przyszłą liczbę urodzeń, ze względu na zdecydowanie mniejszą w przyszłości liczbę kobiet w wieku rozrodczym1.
Długotrwały spadek urodzeń zapoczątkowany po 1983 r. i utrzymujące
się niskie natężenie urodzeń spowodowały, że w wiek prokreacji wchodzą
coraz mniej liczne roczniki. Polska znalazła się w takim momencie rozwoju
demograficznego, że nawet wzrost współczynnika dzietności do poziomu
gwarantującego prostą zastępowalność pokoleń (2,1–2,15) nie spowoduje
(w krótkim okresie) odwrócenia tych procesów2. Dodatkowo, wysoka skala
emigracji Polaków za granicę, niski poziom urodzeń przy jednoczesnym
wydłużaniu trwania życia, spowoduje zmniejszanie podaży pracy oraz
coraz szybsze starzenie się społeczeństwa poprzez wzrost liczby i udziału
w ogólnej populacji ludności w najstarszych rocznikach wieku3.
W latach 2013–2016 ludność Polski malała przeciętnie rocznie o około
25 tys. osób. Spadek liczby ludności został zahamowany w 2017 r.,
w końcu tego roku populacja w kraju liczyła 38 433,6 tys. osób, przewyższając minimalnie, stan z końca 2016 roku. Wzrost liczby ludności
wyniknął wyłącznie z dodatniego salda migracji zagranicznych.
Przyrost naturalny nadal charakteryzował się bowiem wartościami
ujemnymi4. W najbliższej perspektywie czasowej nie nastąpią w Polsce
zmiany gwarantujące stabilny rozwój demograficzny. Nawet znaczący
wzrost współczynnika dzietności nie powstrzyma zmniejszania się
liczby ludności kraju i postępującego starzenia się jej struktury.

Opolszczyzna jest najmniejszym regionem w kraju pod względem
powierzchni oraz najmniej licznym (986 500 mieszkańców wg stanu
na 31 grudnia 2018 r.)5, wobec tego jest regionem szczególnie podatnym
na zmiany bezwzględnej liczby ludności w wyniku ruchu naturalnego
(urodzenia, zgony) oraz wędrówkowego (migracje). Region jest także
jednym z najszybciej wyludniających się obszarów w Europie.

Województwo opolskie cechuje jeden z najwyższych wskaźników depopulacji spośród wszystkich województw – w latach 2002–2012 liczba
mieszkańców województwa zmniejszyła się o 4,8% względem wzrostu
o 0,8% przeciętnie w kraju6. Natomiast w latach 2008–2018 spadek liczby
ludności wyniósł 8,5%7. Liczba ludności Opolszczyzny w 2000 r. wynosiła
1 070 600, a w 2018 r. już tylko 986 500 mieszkańców. W skali kraju
liczba ludności w latach 2000–2018 zwiększyła się o około 170 0008.
1

J. Stańczak, D. Szałtys, M. Waligórska: Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku.
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GUS: Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski
w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa, listopad 2014, s. 33.
I. Sobczak: Bilans ludności, w: Sytuacja Demograficzna Polski. Raport 2017–2018. A. Potrykowska
i in. Red. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2018 s. 44.
GUS: Rocznik demograficzny 2019, Warszawa 2019, s. 82.

Zarząd Województwa Opolskiego: Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie
opolskim do 2020 roku. Opolskie dla Rodziny, Opole 2014 , s. 19.
Najbardziej wyludniające się obszary UE. Wśród nich region z Polski, „Forsal”.

GUS: Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan
w dniu 31 XII, Warszawa 2019, s. 14.
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WPROWADZENIE
W województwie opolskim od wielu lat rejestruje się ujemne saldo migracji,
które w 2018 r. wyniosło 1275 osób. Jedną z przyczyn znaczącego ubytku
ludności Opolszczyzny jest nierejestrowana emigracja stała (emigracja
zawieszona), obejmująca osoby, które definitywnie opuściły kraj nie dokonując wymeldowania z regionu. Migracja ta, stanowiąca ok. 10% ludności
województwa, miała miejsce głównie w latach 80. i 90. Od 2004 r. migrację
tę zasilają emigranci stali, którzy w ostatnich latach wyjechali za granicę
(najczęściej na Wyspy Brytyjskie)9. W regionie dochodzi do bezprecedensowej w swojej skali emigracji zarobkowej za granicę. Ogólną liczbę osób
podejmujących zatrudnienie za granicą oceniać należy na około 100–120
tysięcy osób w skali roku10. Zagraniczne wyjazdy zarobkowe mogą być
postrzegane jako swoista tradycja, związana z m.in. z zamieszkiwaniem
(zameldowaniem) na jego terenie znaczącego odsetka mieszkańców
narodowości niemieckiej oraz ludności śląskiej, które charakteryzują się
specyficzną formą tożsamości, niejako pomiędzy miejscem pochodzenia,
a miejscem wykonywania pracy (głównie Niemcy i Holandia)11.
Pod względem wskaźnika obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku
poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) sytuacja
województwa opolskiego kształtuje się niekorzystnie12. W przypadku wskaźnika obrazującego przyrost naturalny na 1000 mieszkańców sytuacja demograficzna regionu kształtowała się wyjątkowo niekorzystnie na tle kraju.
Infografika 1
Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 200–2018
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9 R. Jończy, Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008–2010 oraz ich
wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje
w kontekście rozwoju regionu, UMWO, Opole 2011, s. 119–120.

10 R. Jończy, D. Rokita-Poskart: Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno
– demograficzną województwa opolskiego. Ekspertyza wykonana na zlecenie Obserwatorium
Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Opole, listopad 2012,
s. 5–6. [dostęp 06.06.2018], na stronie: http://ois.rops-opole.pl/

11 D. Berlińska: Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. PIN, IS, Opole
1999.
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WPROWADZENIE
Dostrzegając zagrożenia demograficzne regionu jednostki samorządu
terytorialnego województwa opolskiego podejmowały działania mające
na celu ograniczyć ich skalę. W działania takie wpisywał się Program
Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020
roku ,Opolskie dla Rodziny̕ realizowany przez samorząd wojewódzki
oraz lokalny program – nyski bon wychowawczy, czyli wypłata świadczeń
wychowawczych na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia 6. roku
życia. Wzmocnienie idei prorodzinnej poprzez wspieranie rodzin oraz kreowanie optymalnych warunków dla rozwoju dzieci było celem Programu
,Opolska Rodzinaʹ realizowanego dla mieszkańców Opola od 2014 r.

Programy dotyczące przeciwdziałania negatywnej sytuacji demograficznej regionu zbliżone skalą, zakresem oraz stopniem kompleksowości
do Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim
do 2020 roku ,Opolskie dla Rodzinyʹ były realizowane także przez samorząd województwa łódzkiego. Pierwszy z tych programów, tj. Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim Rodzina·Dzieci·Praca
współfinansowany był ze środków PO KL 2007–2013, a drugi – Plan
przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020 ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014–2020.

Również w sąsiadującym z województwem opolskim regionie w celu
sprostania wyzwaniom demograficznym przewidziano realizację działań
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata
2014–2020 wskazano, że realizacja założeń czterech osi priorytetowych,
tj. Infrastruktura spójności społecznej, Rynek pracy, Włączenie społeczne oraz Edukacja może przyczynić się do przezwyciężenia problemów
demograficznych. Wszystkie te założenia, podobnie jak w przypadku Programu SSD, przewidywały oddziaływanie na sfery aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców regionu.
Najwyższa Izba Kontroli mając na uwadze skalę i negatywne skutki wyludniania się regionu postanowiła objąć kontrolą działania mające na celu
przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku. W ramach kontroli zorganizowano panel ekspertów oraz przeprowadzono badanie ankietowe
wśród mieszkańców regionu. Wyniki i wnioski wynikające z tych dwóch
metod badawczych miały na celu ukazać ogólne uwarunkowania kształtujące sytuację demograficzną regionu oraz kraju.
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2. OCENA OGÓLNA
Jakkolwiek działania
samorządów pozytywnie
wpływają na warunki
życia społeczności
lokalnych, to jednak nie
zapewniają odwrócenia
negatywnych trendów
demograficznych

Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego podejmowały
wiele działań mających na celu przeciwdziałanie depopulacji regionu. Umożliwiły one poprawę warunków życia na każdym jego etapie, jednak nie doprowadziły dotychczas do odwrócenia negatywnych trendów demograficznych, w tym
w szczególności do wzrostu poziomu dzietności. Ograniczona skuteczność
takich działań wynika jednak z występowania istotnych barier, w tym związanych ze strukturą demograficzną i ukształtowanymi wzorcami kulturowymi
współczesnego modelu rodziny, których przezwyciężenie wykracza poza
możliwości samorządu terytorialnego. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli
działania proludnościowe powinny być więc podejmowane w ramach kompleksowej i długofalowej polityki społecznej, konsekwentnie realizowanej
zarówno na poziomie kraju, jak i poszczególnych regionów.

Samorząd Województwa Opolskiego rzetelnie zdiagnozował problem depopulacji regionu, który uwzględnił w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku oraz w Programie SDD. W dokumentach tych wskazane
zostały wyzwania demograficzne regionu, jak też określono zasady prowadzenia polityki regionalnej w tym obszarze. Jednocześnie w ramach RPO WO
2014–2020 stworzone zostały warunki umożliwiające przekazanie dofinansowania na realizację projektów wpisujących się w główne wyzwania rozwojowe Opolszczyzny. Łącznie na realizację założeń Programu SSD przewidziano
w RPO WO 2014–2020 w ramach OSI Depopulacja kwotę ponad 360 mln euro,
a łączna wartość projektów objętych kontrolą NIK wynosiła ponad 26 mln zł.
Objęte kontrolą NIK podmioty skutecznie realizowały projekty dofinansowane
ze środków ww. programu operacyjnego. W konsekwencji osiągane były zakładane efekty.
W trzech takich podmiotach, w ramach kontroli NIK, stwierdzono jednak m.in.
naruszenia zasad udzielania zamówień. W dwóch przypadkach nieprawidłowości w tym obszarze, zdaniem NIK stanowią podstawę do uznania części
poniesionych wydatków za niekwalifikowalne.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego stworzony został
system monitorowania postępów wdrażania RPO WO 2014–2020. Na podstawie rocznych planów – przeprowadzano również kontrole realizacji dofinansowanych projektów, w trakcie których stwierdzane były nieprawidłowości.

Poza projektami dofinansowanymi ze środków regionalnego programu operacyjnego objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego podejmowały
dodatkowe inicjatywy wpisujące się w działania proludnościowe. Polegały one
zarówno na udzielaniu bezpośredniego finansowego wparcia rodzinom wychowującym dzieci w formie świadczenia wychowawczego (w Nysie), jak też ułatwieniu dostępu do usług lub infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, poprzez
stworzenie systemu ulg i zniżek dla posiadaczy Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora (na poziomie województwa) oraz kart Opolska Rodzina i Opolski
Senior (w Opolu). Realizowane były także inne przedsięwzięcia polegające
na integracji i aktywizacji społeczności lokalnych, w tym w ramach budżetu
obywatelskiego.

Samorząd Województwa Opolskiego określił zasady prowadzenia monitoringu
realizacji Programu SSD. Głównym jego elementem miało być systematyczne
analizowanie 26 wskaźników. W większości przypadków wskaźniki te koncentrowały się jednak na danych ilościowych obrazujących liczbę osób będących beneficjentami wsparcia, a tylko jeden z nich odnosił się bezpośrednio
do sytuacji demograficznej. Jednocześnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zaniechano bieżącego monitorowania części przyjętych
wskaźników. Skutkiem stwierdzonych słabości systemu monitoringu realizacji
Programu SSD zdaniem Najwyższej Izby Kontroli była nie tylko ograniczona
możliwość weryfikacji skuteczności podejmowanych działań oraz oceny ich
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wpływu na sytuację demograficzną regionu, ale również brak świadomości
samorządu województwa, które z zastosowanych narzędzi i metod w istotny
sposób wpływają na zahamowanie negatywnych zjawisk demograficznych
występujących w regionie.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie depopulacji
regionu oraz weryfikacja ich skuteczności
W województwie
opolskim opracowano
plan działań
proludnościowych

Samorząd województwa zdiagnozował problem depopulacji regionu,
a następnie podjął działania w celu wzmocnienia i wykorzystania
potencjału demograficznego województwa opolskiego.
1. W Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku wskazano, że jednym z istotnych wyzwań dla regionu są negatywne zmiany
demograficzne. Spowodowane są one gwałtownym spadkiem dzietności,
a w konsekwencji ujemnym przyrostem naturalnym, a także migracją
ludności. Dlatego też zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji zostało określone jako horyzontalne wyzwanie rozwojowe.
W celu odwrócenia negatywnych trendów demograficznych wskazano
na konieczność stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, „przyciąganie”
inwestycji, w tym innowacyjnych, wzmacnianie potencjału edukacyjnego
i naukowego oraz uatrakcyjnienie oferty mieszkaniowej, opiekuńczej
i socjalnej w regionie.

2. W celu przygotowania propozycji działań mających przeciwdziałać
negatywnym zjawiskom demograficznym Samorząd Województwa
Opolskiego w grudniu 2012 r. podjął współpracę z Centrum im. Adama
Smitha – Pierwszym Niezależnym Instytutem w Polsce, którego zadaniem
było m.in. opracowanie planów/scenariuszy wdrożenia zmian otoczenia
prawnego wpływających na rynek pracy wraz z analizą finansową skutków tych procesów W ramach prowadzonego z tym podmiotem projektu
badawczego Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy
współfinansowanego ze środków PO KL 2007–2013 (całkowita wartość
projektu wynosiła 2930 tys. zł, w tym po stronie UMWO: 795,2 tys. zł,
a partnera: 2134,8 tys. zł) opracowanych zostało m.in. 25 rozwiązań systemowych i operacyjnych (nazwanych narzędziami), których wdrożenie
miało zapewnić osiągnięcie założonego celu. Wykorzystanie większości
rekomendowanych narzędzi (17) wymagało jednak wprowadzenia zmian
legislacyjnych na poziomie całego kraju (np. wprowadzenie jednoprocentowego CIT, deregulacja niektórych zawodów, zniesienie barier w tworzeniu i prowadzeniu placówek przedszkolnych). Jedynie osiem (tzw. narzędzi
endogenicznych) było możliwych do samodzielnego wykorzystania przez
władze samorządowe. Brak możliwości wykorzystania na poziomie województwa części zaproponowanych w ujęciu kompleksowym rozwiązań,
jak też niepełne ich dostosowanie do potrzeb regionu (np. utworzenie
Regionalnej Wyższej Szkoły Zawodowej), stwarzały istotną barierę
do przyjęcia wprost rekomendowanych rozwiązań, na etapie programowania lokalnych działań przeciwdziałających procesom wyludniania
Opolszczyzny. 
[str. 21–22]
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3. We wrześniu 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Program
Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020
roku ,Opolskie dla Rodzinyʹ. Z uwagi m.in. na występujące ograniczenia
samodzielnego wdrożenia narzędzi zaproponowanych w ramach ww. projektu badawczego, w dokumencie tym przewidziano zmodyfikowaną koncepcję przeciwdziałania depopulacji regionu. Polegała ona na poprawie
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warunków życia rodziny, poprzez oddziaływanie na sfery życia społeczno-gospodarczego człowieka od narodzin aż do wieku senioralnego.
Działania w tym obszarze obejmowały: zwiększanie atrakcyjności i liczby
miejsc pracy, wzrost przedsiębiorczości mieszkańców regionu, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz wzrost umiejętności praktycznych uczniów i studentów, zwiększanie dostępu do usług
żłobkowo-przedszkolnych, rozwój infrastruktury przyjaznej dzieciom
i ich rodzicom oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Przewidziano również działania zapewniające zwiększanie dostępu do usług zdrowotnych dla osób starszych oraz aktywizację tej grupy
społecznej. Obszary oddziaływania zdefiniowano w czterech pakietach
tematycznych, tj. I Praca to bezpieczna rodzina, II Edukacja a rynek pracy,
III Opieka żłobkowo-przedszkolna, IV Złota Jesień oraz w inicjatywach
wspierających. 
[str. 22–23]

4. Zgodnie z przyjętymi założeniami funkcjonowanie programu przewidziano do końca 2020 r. Łączne wydatki na ten cel miały wynieść ponad
360 mln euro (głównie z RPO WO 2014–2020).
Działania samorządu województwa podejmowane w celu poprawy
warunków życia wybranych mieszkańców regionu, polegały przede
wszystkim na realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyjęta koncepcja finansowania
takich działań była zgodna z obowiązującymi przepisami.

1. Wdrożenie Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku ,Opolskie dla Rodziny′ opierało się głównie na realizacji projektów współfinansowanych z RPO WO 2014–2020
w ramach sześciu osi priorytetowych objętych OSI Depopulacja. Cele tych
osi priorytetowych wpisywały się w obszary oddziaływania czterech
pakietów tematycznych ww. Programu i obejmowały m.in. promowanie
inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, dostęp do zatrudnienia oraz do usług (w tym opieki zdrowotnej i socjalnych), dostosowanie
kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
[str. 36–60]

Przeciwdziałanie
depopulacji
uwzględnione zostało
w RPO WO 2014–2020

2. W latach 2015–2018 na w ramach RPO WO 2014–2020 łączna kwota
wydatków na realizację projektów wynikająca z zawartych umów wynosiła 1 488 615,2 tys. zł, z czego dofinansowanie środkami UE przewidziano
na 1 079 790,1 tys. zł. Do końca czerwca 2019 r. beneficjenci wykazali
we wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie
812 346,2 tys. zł, w tym 579 205,1 tys. zł ze środków UE. 
[str. 61–62]

3. Najwyższe kwoty przeznaczone zostały na dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce (dofinasowanie w kwocie 232 152,2 tys. zł), VII Konkurencyjny rynek pracy
(208 159,6 t ys. zł) oraz X Inwest ycje w infrastrukturę społeczną
(199 878,4 tys. zł). Najmniej natomiast środków przeznaczono na projekty
w ramach osi VIII Integracja społeczna (129 334,8 tys. zł). Dane te wskazują na zapewnienie istotnego wsparcia we wszystkich przewidzianych
w RPO WO 2014–2020 obszarach interwencji. 
[str. 61–62]
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System monitoringu realizacji celów i założeń Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku
,Opolskie dla Rodzinyʹ prowadzony był przy wykorzystaniu zarówno
wskaźników RPO WO 2014–2020, jak też wskaźników przewidzianych w tym Programie. Jednak tylko jeden z przyjętych wskaźników
określał sytuację demograficzną regionu. W większości przypadków
wartości docelowe wskaźników zostały osiągnięte, pomimo tego,
że dla części tych wskaźników nie analizowano informacji umożliwiających określenie postępu i ocenę stopnia realizacji założeń przyjętych
w poszczególnych pakietach i inicjatywach wspierających Program SSD.
Przyjęte wskaźniki oceny
realizacji Programu SSD,
w ograniczonym stopniu
odnosiły się do zmian
demograficznych

1. Pakiet wskaźników przyjętych do monitorowania realizacji celów
Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku ,Opolskie dla Rodzinyʹ był powiązany z katalogiem
wskaźników przyjętych do monitorowania postępów wdrażania RPO WO
2014-2020. Spośród 26 wskaźników wymienionych w czterech pakietach
tematycznych oraz inicjatywach wspierających Programu SSD, 15 (57,7%)
z nich posiadało swoje odpowiedniki we wskaźnikach RPO WO 2014–2020.
Spośród 11 (42,3%) pozostałych wskaźników, dla sześciu źródłem danych
była statystyka publiczna, dla dwóch dane gromadzono w UMWO (Liczba
jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do OKRIS; Liczba podmiotów oferujących zniżki w ramach OKRIS), a dla trzech (Liczba podmiotów,
które przystąpiły do Klastra; Liczba zatrudnionych animatorów osób starszych;
Liczba młodzieży opuszczającej system pieczy zastępczej korzystającej z usług
wspierających i aktywizujących) nie posiadano danych. 
[str. 24–25]
2. Tylko jeden spośród 26 wskaźników (Liczba kobiet w okresie ciąży,
porodu i połogu objętych wsparciem) odnosił się bezpośrednio do współczynnika dzietności. Wartość tego wskaźnika została osiągnięta
na poziome 55%, gdyż spośród zaplanowanych 26 tys. kobiet wsparcie
uzyskało 14 463. Pozostałe 25 wskaźników odnosiło się do warunków
życia mieszkańców regionu. 
[str. 24–25]

3. Projekt Programu SSD został objęty ekspertyzą ewaluacyjną ex-ante
mającą na celu m.in. sprawdzenie, czy realizacja tego programu pozwoli
ograniczyć skalę problemów demograficznych w województwie opolskim.
W ostatecznej wersji Programu SSD nie uwzględniono części wniosków
wynikających z przeprowadzonej ewaluacji, tj. m.in.: 1) potrzeby uszczegółowienia wskaźników przyjętych w projekcie Programu SSD; 2) uzupełnienia wskaźników rezultatów odnoszących się do celów wskazanych
w poszczególnych pakietach. 
[str. 24]
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4. Spośród 26 wskaźników wymienionych w czterech pakietach tematycznych oraz inicjatywach wspierających Program SSD, w odniesieniu
do 19 z nich (73%), wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta. Wartość pozostałych siedmiu wskaźników (27%) nie była zbliżona do wartości
oczekiwanej do 2020 r. Dotyczyło to w szczególności liczby osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej
(stan oczekiwany do końca 2020 r. 490, stan na 30 września 2019 r. – 41),
czy dzieci do drugiego roku życia objętych wsparciem, w tym objętych badaniami przesiewowymi (odpowiednio 26 000 i 11 353). 
[str. 24–25]
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5. Do końca 2018 r. Instytucja Zarządzająca osiągnęła również cele
pośrednie (ramy wykonania) sześciu osi priorytetowych RPO WO
2014–2020 OSI Depopulacja. Stan realizacji wskaźników ram wykonania
na 31 grudnia 2018 r. przypisanych do tych osi kształtował się na poziomie od 87% do 317%. 
[str. 60–61]

Pomimo podejmowania szeregu działań na rzecz wzmocnienia
potencjału demograficznego województwa opolskiego, to sytuacja
demograficzna regionu nie uległa istotnej poprawie. Świadczy to
o ograniczonej możliwości wpływu samorządu województwa
na funkcjonujące w społeczeństwie wzorce dzietności.

1. W okresie 2002–2018 wartość współczynnika dzietności województwa
opolskiego oscylowała na poziomie 1,2. Tym samym nie osiągnęła wartości zbliżonej do 2,1, tj. poziomu, którego utrzymanie w dłuższej perspektywie może przyczynić się do zatrzymania oraz odwrócenia negatywnych
zjawisk demograficznych.

Osiąganie założonych
celów Programu SSD,
nie zapewniło istotnego
wzrostu dzietności

Infografika nr 2
Współczynnik dzietności ogólnej i odsetek kobiet w wieku 15–49 lat w okresie 200–2019
w województwie opolskim
Współczynnik dzietności
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Źródło: opracowania własne na podstawie danych GUS.

2. Powyższa sytuacja, zdaniem ekspertów, wynikała głównie ze współczesnych wzorców cywilizacyjnych, kształtujących m.in. życie rodzinne.
Ich przyjęcie przez znaczną część społeczeństwa skutkuje nie tylko malejącą dzietnością, ale i też gotowością do migracji (zarówno wewnętrznej
jak i zewnętrznej). Nakładają się na to również braki instytucjonalnych
i systemowych rozwiązań polityki społecznej prowadzonej w skali makrostrukturalnej, jak też niepewność co do przyszłej sytuacji społeczno-

13

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
-gospodarczej kraju. Dlatego też niezbędne jest wypracowanie rozwiązań
systemowych (obejmujących również wyzwania systemu ubezpieczeń
społecznych), a także uwzględniających dotychczasowe działania jednostek samorządu terytorialnego. 
[str. 79–91]

Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego
podejmowały działania w celu poprawy warunków życia wybranych
mieszkańców regionu, co wpisywało się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku. Działania podejmowane były jako inicjatywy lokalne, finansowane w całości ze środków
tych samorządów lub w ramach realizacji projektów dofinasowanych
środkami UE pochodzącymi z innych źródeł niż RPO WO 2014–2020.
Działania proludnościowe
wykraczały poza projekty
współfinansowane
ze środków
RPO WO 2014–2020

1. Działania samorządu województwa w celu wdrożenia założeń Programu SSD, niezwiązane z realizacją projektów RPO WO 2014–2020 polegały
na wydaniu ponad 81 tys. OKRiS uprawniających do zniżek oferowanych
przez partnerów oraz współfinansowaniu ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego inicjatyw mieszkańców regionu. Takimi
inicjatywami były projekty np. Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia
psychologiczna dzieci i ich rodzin – zajęciami z psychologiem oraz rehabilitantem objęto 150 dzieci, Z energią przez powiat – godzina dla zdrowia, w ramach
którego zorganizowano zajęcia aktywizujące (sportowe, wycieczki rowerowe, spotkania okolicznościowe) dla 500 seniorów z powiatu strzeleckiego.
Ponadto samorząd województwa realizował projekty z innych programów
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
tj. PO KL 2007–2013 oraz PO WER 2014–2020. 
[str. 25–27]

2. Od grudnia 2013 r. w Opolu realizowany był Program ,Opolska Rodzina̕.
Jego głównym celem było stworzenie warunków do życia i rozwoju rodzin.
Osiągnięcie tego celu miało zapewnić wprowadzenie specjalnego katalogu
ulg i zniżek dla mieszkańców miasta posiadających karty Opolska Rodzina,
Opolski Senior oraz stworzenie infrastruktury przyjaznej rodzinom, seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. W Urzędzie Miasta Opola realizowano również łącznie 23 projekty w ramach wybranych osi priorytetowych
OSI Depopulacja. W wyniku powyższych działań m.in. co dziesiąty bilet
wstępu do miejskich jednostek organizacyjnych (np. pływalnia Akwarium,
lodowisko Toropol) sprzedawany był dla posiadaczy kart uprawniających
do zniżek, zwiększona została m.in. liczba miejsc w żłobkach oraz przedszkolach, jak też uruchomiono usługę Teleopieki, umożliwiającą zdalny
kontakt seniora z wybranym lekarzem. W przypadku niepublicznych żłobków liczba dzieci objętych opieką w okresie objętym kontrolą NIK wzrosła
o ponad 130 % (z 492 do 1169), co świadczy o istotnym zapotrzebowaniu
na korzystanie z takich usług przez mieszkańców Opola. 
[str. 28–31]
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3. W okresie objętym kontrolą, w gminie Nysa podejmowano działania
mające w swoich założeniach przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom
demograficznym na jej terenie. Polegały one na realizacji m.in. programów
Nyska Karta Dużej Rodziny i Nyski bon wychowawczy. W ramach realizacji
pierwszego z tych programów wydano ponad 1,5 tys. kart, na podstawie
których w latach 2017–2019 (do końca III kwartału) wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 55,7 tys. zł, z czego 46,9 tys. zł (84,2%) dotyczyło
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dopłat do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zlokalizowanym na terenie gminy. Pozostałe 8,8 tys. zł (15,8%) dotyczyło dopłat
do biletów miesięcznych – szkolnych oferowanych przez Miejski Zakład
Komunikacji w Nysie sp. o.o. oraz zniżek dla dzieci na korzystanie z zajęć
wakacyjnych i zimowych podczas ferii, tj. warsztatów, wycieczek, atrakcji
organizowanych przez Nyski Dom Kultury. Znaczny udział dopłat do opłat
za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w ogólnej kwocie
wypłaconych świadczeń dowodzi o istotnym zainteresowaniu posiadaczy Nyska Karta Dużej Rodziny do korzystania z takiej formy wsparcia.
W ramach realizacji drugiego z tych programów, na drugie i kolejne
dziecko – po spełnieniu określonych warunków – wypłacono świadczenie
pieniężne (do 31 sierpnia 2019 r.) w łącznej wysokości 8657 tys. zł, obejmujące corocznie od 408 do 506 dzieci. W tym zakresie stwierdzona
została nieprawidłowość polegającym na odmowie w 11 przypadkach
przyznania takiego świadczenia, pomimo dysponowania przez gminę
środkami finansowymi, umożliwiającymi jego wypłatę. 
[str. 31–35]
Realizacja projektów RPO WO 2014–2020

Zakładane efekty realizacji wszystkich 16 projektów współfinansowanych z RPO WO 2014–2020 objętych kontrolą NIK zostały osiągnięte. Cele tych projektów wpisywały się w działania czterech pakietów
tematycznych Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku ,Opolskie dla Rodzinyʹ. W ramach
13 projektów wszystkie wydatki wykazane we wnioskach o płatność spełniały wymogi kwalifikowalności określone w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków, a podmioty realizujące projekty prawidłowo wywiązywały się z obowiązków sprawozdawczych.
1. Efekty wdrożenia 16 projektów objętych kontrolą NIK były zgodne
z założeniami Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku ,Opolskie dla Rodzinyʹ.
2. W ramach Pakietu I Praca to bezpieczna rodzina kontrolą objęto trzy
projekty, tj. Przedsiębiorczy Powiat Nyski, Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4, Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób
bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim. Założenia
tych projektów wpisywały się w cele szczegółowe pakietu, tj. zwiększenie
liczby i poprawy jakości miejsc pracy w regionie oraz rozwój przedsiębiorczości. W wyniku realizacji tych projektów m.in. 109 osób powyżej
29. roku życia i pozostających biernych zawodowo rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej, a co najmniej 48 osób odbyło płatny
trzy miesięczny staż u pracodawcy. 
[str. 36–41]

3. W ramach Pakietu II Edukacja a rynek pracy kontrolą objęto pięć
projektów, tj. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu
branżach, Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1, Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimnazjum nr 2 w Nysie, Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie
eksperymentów, Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje. W wyniku
realizacji tych projektów m.in. wyposażono w pomoce dydaktyczne
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie oraz

W wyniku realizacji
projektów uzyskane
zostały zakładane
dotychczas efekty
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szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu Aglomeracji Opolskiej oraz
gminy Nysa. Umożliwiono również blisko 3,5 tys. uczniom i ponad
20 nauczycielom zdobycie lub poszerzenie wiedzy i praktycznych
umiejętności (kompetencji/kwalifikacji) poprzez wdrożenie eksperymentalnych form nauczania/studiów podyplomowych lub zapewnienia praktyk u pracodawcy. Tym samym, działania podejmowane przez
beneficjentów dofinansowania realizowały założenia tego pakietu,
tj. kształtowanie i wspomaganie rozwoju osobowego uczniów, poprawę
przygotowania praktycznego absolwentów szkół, dopasowanie oferty
kształcenia do potrzeb gospodarki regionu. 
[str. 41–49]

4. W ramach Pakietu III Opieka żłobkowo-przedszkolna kontrolą objęto
cztery projekty, tj. Przebudowa budynku szpitala – oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego w ZOZ Olesno (II etap), Rozwój Poprzez
Opiekę – idę do żłobka!, Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!,
Wszystko zaczyna się w przedszkolu. W wyniku realizacji tych projektów
m.in. zmodernizowano oddział ginekologiczno-położniczy Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, co najmniej 294 rodzicom zapewniono
możliwość pozostania aktywnym zawodowo poprzez udostępnienie
miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz dodatkowymi zajęciami objęto
ponad 1 tys. przedszkolaków z gminy Nysa. Projekty te odpowiadały
celom szczegółowym pakietu, tj. zapewniały rozwój kompleksowej opieki
zdrowotnej nad matką i dzieckiem, zwiększenie dostępności i jakości
usług instytucji opieki nad małym dzieckiem oraz wspieranie rozwoju
infrastruktury przyjaznej rodzicom. 
[str. 49–54]

W części projektów
stwierdzono naruszenie
zasad wydatkowania
środków regionalnego
programu operacyjnego
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5. W ramach Pakietu IV Jesień życia kontrolą objęto cztery projekty,
tj. Wymiana – zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pracowni i uruchomieniem, Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum
Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. – dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego, Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
z gminy Korfantów oraz okolic, Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu. Również i w tym przypadku założenia tych projektów wpisywały się cele szczegółowe pakietu, tj. podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług
na rzecz osób starszych oraz wzrost ich aktywności. W wyniku ich realizacji m.in. wyposażono w sprzęt medyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Oleśnie (tomograf komputerowy) oraz Opolskie Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie sp. z o.o. (m.in. artroskop) oraz blisko 700 seniorów objęto
wsparciem pielęgniarsko-medycznym. 
[str. 54–59]

6. Kontrola realizacji dwóch projektów ujawniła naruszenie Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków. W przypadku projektu
Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim naruszenie dotyczyło
udzielenia zamówienia na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie
organizacji kursów IT oraz trzech szkoleń zawodowych (operatora wózków widłowych, pracownika biurowego oraz dotyczącego profesjonalnej
obsługi klienta) niezgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców W ramach prowadzonego postępowania

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
beneficjent nie przewidział możliwości składania ofert częściowych,
co przy zróżnicowaniu tematycznym i wymogach dotyczących miejsc
realizacji szkoleń w różnych miejscowościach miało charakter dyskryminujący z uwagi na wyeliminowanie z udziału w postępowaniu
wykonawców zdolnych do realizacji wyłącznie poszczególnych części tego
zamówienia. W konsekwencji tego, wydatki na łączną kwotę 39, 5 tys. zł
poniesione na wynagrodzenie wykonawcy wyłonionego w ramach tego
postępowania nie spełniały warunku kwalifikowalności określonego
w pkt 6.2.3 lit. g) Rozdziału 6 ww. wytycznych. Zgodnie z tym warunkiem
wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów. W przypadku drugiego projektu Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów wydatki w kwocie 273,6 tys. zł
na wynagrodzenia nauczycieli wspomagających, z którymi beneficjent
zawarł umowy zlecenia, zostały poniesione bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania według zasad wynikających z ww. wytycznych.

[str. 39–41, 48–49]
7. W ramach realizacji projektu Kompleksowe wsparcie dla osób starszych
i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. nie zapewniła
rzetelnej weryfikacji dokumentacji stanowiącej podstawę ponoszenia
wydatków na przewóz pacjentów, wykazanych we wnioskach o płatność
za okres od 1 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz od 1 lipca 2019 r.
do 31 sierpnia 2019 r. W konsekwencji dopuszczono do zawyżenia przysługującego przewoźnikowi wynagrodzenia o kwotę 7,8 tys. zł. [str. 58]

8. W przypadku trzech projektów stwierdzono nieterminowe przekazywanie dokumentacji sprawozdawczej (wniosków o płatność).
Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie przekazywał do Instytucji Zarządzającej z naruszeniem terminów: trzy (spośród czterech) wnioski o płatność
z realizacji projektu Przebudowa budynku szpitala – oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego w ZOZ Olesno (II etap), w tym wniosek rozliczający otrzymaną zaliczkę w wysokości 1 071 000 zł oraz dwa (spośród
trzech) wnioski o płatność z realizacji projektu Wymiana – zakup tomografu
komputerowego wraz z dostosowaniem pracowni i uruchomieniem.
Nieterminowe złożenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę
w projekcie Przebudowa budynku szpitala – oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego w ZOZ Olesno (II etap) (opóźnienie wyniosło
73 dni) spowodowało konieczność zapłaty odsetek w kwocie 17,8 tys. zł.
W ramach realizacji projektu Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych
dla regionu branżach w okresie od 21 marca 2016 r. do 30 września 2017 r.
złożono jedynie pięć informacji o postępie rzeczowym i finansowym
wraz z zestawieniem poniesionych wydatków. Tymczasem powiat nyski
na mocy § 5 ust. 4 pkt 5 i 6 umowy partnerskiej zobowiązany był do przedkładania takiej dokumentacji w cyklach miesięcznych. 
[str. 43, 50]

W części projektów
wystąpiły przypadki
naruszenie obowiązków
sprawozdawczych
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Wybrani uczestnicy poszczególnych projektów objętych kontrolą NIK
w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili udział w tych projektach. Jednak uzyskane z tego tytułu korzyści nie mają istotnego
wpływu na motywację do pozostania w regionie.
Wyniki badania
ankietowego
nie wykazały związku
pomiędzy uczestnictwem
w projektach
a motywacją do dalszego
zamieszkiwania
na Opolszczyźnie

1. W badaniu ankietowym wzięło udział ogółem 202 osoby, z tego
68 opiekunów dzieci do lat 3, 65 uczniów oraz 33 nauczycieli. Wyniki badania wskazują, na wysoką rozpoznawalność źródeł finansowania projektów
oraz brak ograniczeń w dostępnie do informacji o tego typu inicjatywach.
Projekty, w których brali udział ankietowani spełniły oczekiwania tych
osób i tylko w niewielkim stopniu wymagają wprowadzenia zmian.

2. Pomimo pozytywnych efektów oddziaływania tych projektów na życie
osobiste ankietowanych, to jedynie co czwarty uczestnik zadeklarował, że udział tej formie wsparcia ma wpływ na decyzję o pozostaniu
w regionie. Dla zdecydowanej większości ankietowanych (79,8%) najistotniejszą przesłanką do uzasadniającą mieszkanie na Opolszczyźnie
są więzi rodzinne i towarzyskie. 
[str. 78]

3. Badanie ankietowe w formie ankiety audytoryjnej (PAPI) zostało przeprowadzone przy współudziale pracowników jednostek kontrolowanych
wśród beneficjentów projektów. W badaniu wykorzystano celowy dobór
próby polegający na wyborze najistotniejszej grupy uczestników projektów realizowanych w ramach każdego z czterech pakietów tematycznych
Programu SSD, tj.: 1) osób bezrobotnych; 2) kobiet które oddawały pod
opiekę dzieci do lat 3 w celu kontynuowania aktywności zawodowej;
3) nauczycieli; 4) uczniów; 5) personelu medycznego i opiekunów osób
starszych; 6) seniorów. Odpowiedzi uzyskano od każdego uczestnika projektu, który zadeklarował zamiar wypełnienia ankiety. 
[str. 78]
Nadzorowanie realizacji projektów RPO WO 2014–2020

Instytucja Zarządzająca, jak również Instytucja Pośrednicząca
sprawowały nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych
ze środków RPO WO 2014–2020. W szczególności weryfikowano
wnioski o płatność w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
i finansowego oraz przeprowadzano kontrolę na miejscu projektów
na podstawie przyjętych założeń (planów) w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości instytucje te podejmowały stosowne działania.
Instytucja Zarządzająca
na bieżąco monitorowała
proces wdrażania
projektów
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1. Zarówno w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
(IZ), jak również w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu nadzór nad
prawidłową realizacją projektów sprawowany był poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz przeprowadzania planowych lub
doraźnych kontroli. W wyniku tych działań IZ stwierdziła wydatki
niekwalifikowalne w przypadku dwóch projektów, co skutkowało
zwrotem przyznanych środków w łącznej kwocie 113,7 tys. zł. Również
IP stwierdziła nieprawidłowości w toku realizacji jednego z projektów
w zakresie przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyłonienia
wykonawcy. W konsekwencji umożliwiło to uznanie wydatków w łącznej
kwocie 39, 5 tys. zł za poniesione niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
[str. 62–66]
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2. Badaniem kontrolnym objęto łącznie 15 wniosków o płatność złożonych do IZ oraz IP przez beneficjentów w ramach monitorowania postępu
rzeczowego i finansowego. Analiza tych wniosków wykazała, że każdy
z nich został prawidłowo zweryfikowany pod względem formalnym,
merytorycznym i finansowym, a ujęte w nich wydatki spełniają wymogi
kwalifikowalności, tj. zostały przeznaczone na cele określone w umowie
i wniosku o dofinansowanie projektu, uwzględnione w zakresie rzeczowym i budżecie projektu, poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie poniesione i należycie
udokumentowane. 
[str. 62–66]

3. W kontrolowanym okresie IP przekazywała IZ coroczne sprawozdania z działalności kontrolnej, w ramach których ujmowano dane
dotyczące m.in.: audytów i kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w IP, w tym stanu wdrożenia rekomendacji i kwoty korekt, zastosowanych w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości oraz przeprowadzonych
kontroli administracyjnych (weryfikacji wniosków o płatność), w ramach
którego wyszczególniono zidentyfikowane w wyniku weryfikacji nieprawidłowości i kwoty zastosowanych korekt. 
[str. 67]
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Wniosek do Prezesa
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Dostrzegając ograniczoną skuteczność dotychczasowych działań proludnościowych opartych na transferach socjalnych, jak również podjętą inicjatywę zmierzającą do opracowania systemowych rozwiązań w polityce
ludnościowej13, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o uwzględnienie w założeniach Strategii Demograficznej roli samorządu terytorialnego w ograniczaniu konfliktów strukturalnych związanych z koniecznością godzenia
obowiązków rodzinnych i zawodowych. Istotne jest również uwzględnienie w Strategii Demograficznej monitoringu efektów jej realizacji, który
umożliwi dokonanie oceny skuteczności podejmowanych działań w kontekście przeciwdziałania wyludniania się kraju.

13 Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej, do zadań którego należy
m.in. przygotowanie projektu Strategii Demograficznej (rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki
Demograficznej Dz. U. poz. 2329).

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie
depopulacji regionu oraz weryfikacja ich skuteczności
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania podejmowane przez
samorząd terytorialny województwa opolskiego umożliwiły poprawę
warunków życia na każdym jego etapie. Jednak nie doprowadziły one
dotychczas do odwrócenia negatywnych trendów demograficznych,
w tym w szczególności do wzrostu poziomu dzietności.
Kontrolę działań mających na celu wzmacnianie potencjału demograficznego regionu przeprowadzono w trzech jednostkach samorządu
terytorialnego.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
1. Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 grudnia 2012 r. przyjął
uchwałę nr 3103/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego (…) pn. Depopulacja – czas
na zmiany na opolskim rynku pracy w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. Następnie w dniu
5 grudnia 2012 r. Samorząd Województwa Opolskiego (jako Lider) zawarł
z Centrum im. Adama Smitha – Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce
z siedzibą w Warszawie umowę partnerską na rzecz realizacji projektu
badawczego Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy14
w ramach ww. Poddziałania. Realizacja tego projektu obejmowała okres
od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. Całkowity koszt projektu
określono na łączną kwotę 2930 tys. zł, w tym po stronie Lidera projektu:
795,2 tys. zł, a partnera: 2134,8 tys. zł.

Samorząd Województwa
Opolskiego podejmował
działania w celu
wpracowania rozwiązań
przeciwdziałających
wyludnianiu regionu

2. Zgodnie z zapisami w w. umow y par t ner odpow iedzialny był
m.in. za prowadzenie badań i analiz w zakresie jakości zarządzania w instytucjach publicznych oraz otoczenia społeczno-gospodarczego w województwie opolskim, opracowanie planów/scenariuszy wdrożenia zmian
otoczenia prawnego wpływających na rynek pracy wraz z analizą finansową skutków tych procesów. W ramach realizacji tego obowiązku Centrum
im. A. Smitha w 2014 r. przygotowało raporty15, w tym współautorstwa
R. Gwiazdowskiego: Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy.
Raport końcowy16. W powyższych analizach zawarte zostały propozycje

14 Dalej: Projekt Depopulacja;

15 I. Jabłoński: Edukacja zawodowa a rynek pracy wraz z opracowaniem wstępnych narzędzi
do realizacji celu określonego w Pakiecie II „Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
gospodarki i rynku pracy”, kwiecień 2014 r.; R. Kwiatkowski, I. Trzcińska: Zmiana sposobu
funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Centrum Pracy, styczeń 2014 r.; R. Gwiazdowski
i in.: Raport z Podzadania 1.1 Przeprowadzenie analizy uwarunkowań prawno-finansowych oraz
jakości świadczonych usług przez instytucje publiczne. Przeprowadzenie analizy uwarunkowań
prawnych i potrzeb w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej,
kwiecień 2014 r.; P. W. Zawadzki i in.: Raport z Podzadania 1.2 Analiza otoczenia prawnego
w zakresie rynku pracy wraz opracowaniem wstępnych narzędzi do realizacji celów określonych
w subpakiecie 3 – Pakiet I „Człowiek, technologie, środowisko” zgodnie z koncepcją realizacji
projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu, kwiecień 2014 r.; Raport z Podzadania 1.3
Scenariusze zmian depopulacyjnych wraz z analizą finansową, kwiecień 2014 r.

16 Opracowanie podsumowujące prace nad Projektem Depopulacja, zawierające wszystkie
założenia wypracowane w jego trakcie – dalej: raport końcowy.
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Część opracowanych
przez zewnętrznego
eksperta narzędzi
nie była możliwa
do samodzielnego
wdrożenia
przez Samorząd
Województwa
Opolskiego

Program SSD
przewidywał
działania na rzecz
poprawy warunków
życia mieszkańców
Opolszczyzny

rozwiązań w obszarach: przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, opieki,
w tym uwarunkowania prawne i finansowe, które stanowiły podstawę
opracowania 25 narzędzi17 mających w założeniu zapobiegać zjawisku
depopulacji regionu oraz niwelować skutki ubytku ludności.

3. Zgodnie z treścią raportu końcowego wskazano, że w odniesieniu
do siedmiu narzędzi, tj.: 1) Jednoprocentowy podatek CIT; 2) Opolska
umowa o pracę; 3) Mirkopakiet dla mikrofirm; 4) Deregulacja zawodów
opiekuńczych; 5) Centrum Pracy – przekształcenia dotychczasowych
Powiatowych Urzędów Pracy; 6) Zniesienie barier w tworzeniu i prowadzeniu placówek przedszkolnych; 7) Ograniczenia barier w tworzeniu i prowadzeniu placówek senioralnych, Marszałek przygotuje i skieruje wnioski
do Prezesa Rady Ministrów dotyczące zmian w obowiązującym prawie.
W raporcie końcowym zaproponowano także powołanie pełnomocników Marszałka do spraw wdrożenia wybranych 17 narzędzi18 (w tym
siedmiu19 o charakterze regionalnym) oraz zespołów programowych20,
które ostatecznie nie zostały powołane.
Z wyjaśnień Marszałka wynika, że Zarząd Województwa Opolskiego miał
świadomość, że wiele narzędzi zaproponowanych do realizacji przez
wykonawców projektu wymagało zmian systemowych w oparciu o specjalnie przygotowane ustawy oraz, że niektóre z nich wydawały się mało
realne do wdrożenia (np. utworzenie Regionalnej Wyższej Szkoły Zawodowej). Tym samym podejmowane przez Marszałka działania w celu wdrożenia pozostałych propozycji i rozwiązań lub ich modyfikacji w stosunku
do potrzeb województwa nie były skuteczne.

4. W UMWO opracowano Programu Specjalnej Strefy Demograficznej
w województwie opolskim do 2020 roku ,Opolskie dla Rodziny’ będący
głównym dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki działań
Samorządu Województwa Opolskiego w celu przeciwdziałania zjawisku
depopulacji Opolszczyzny. Prace nad przygotowaniem Programu SSD

17 1) Jednoprocentowy CIT; 2) Opolska Umowa o pracę; 3) Mikropakiet dla mikrofirm;
4) Deregulacja zawodów opiekuńczych; 5) Uproszczenie prawa budowlanego; 6) Bankowy
standard obsługi przedsiębiorców; 7) Opolska SSE; 8) Regionalne Centrum Biznesu (RCB);
9) System wsparcia przedsiębiorstw; 10) Centrum Pracy; 11) Nowy model świadczeń
socjalnych; 12) Model zintegrowanego kształcenia zawodowego; 13) Regionalna Wyższa Szkoła
Zawodowa (RWSzZ); 14) Szkoła lokalnym centrum cywilizacyjnym; 15) Bon wychowawczy;
16) Pakiet podstawowych świadczeń dla matek i dzieci; 17) Bon przedszkolny; 18) Klaster usług
przedszkolnych; 19) Zniesienie barier w tworzeniu i prowadzeniu placówek przedszkolnych;
20) Bon opiekuńczy; 21) Klaster usług senioralnych; 22) Sieć placówek senioralnych; 23) Osiedle
seniora; 24) Ograniczenie barier w tworzeniu i prowadzeniu placówek senioralnych; 25) Program
promujący gospodarkę senioralną.

18 Pełnomocnicy ds. wprowadzenia następujących narzędzi: 1) Jednoprocentowy CIT; 2) Opolska
Umowa o pracę; 3) Mikropakiet dla mikrofirm; 4) Deregulacja zawodów opiekuńczych;
5) Uproszczenie prawa budowlanego; 10) Centrum Pracy; 11) Nowy model świadczeń socjalnych;
13) Regionalna Wyższa Szkoła Zawodowa (RWSzZ); 17) Bon przedszkolny; 18) Klaster usług
przedszkolnych; 19) Zniesienie barier w tworzeniu i prowadzeniu placówek przedszkolnych;
20) Bon opiekuńczy; 21) Klaster usług senioralnych; 22) Sieć placówek senioralnych; 23) Osiedle
seniora; 24) Ograniczenie barier w tworzeniu i prowadzeniu placówek senioralnych; 25) Program
promujący gospodarkę senioralną.

19 M.in.: 13) Regionalna Wyższa Szkoła Zawodowa (RWSzZ); 17) Bon przedszkolny; 18) Klaster
usług przedszkolnych; 22) Sieć placówek senioralnych; 23) Osiedle seniora; 25) Program
promujący gospodarkę senioralną.
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20 Zespoły programowe ds.: rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie i powołania Regionalnej
Wyższej Szkoły Zawodowej; Klastra Usług Przedszkolnych.
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rozpoczęły się 28 grudnia 2012 r. i trwały do 28 lipca 2014 r. Na potrzeby
jego przygotowania wykorzystano: 1) wyniki projektu badawczego Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy; 2) wyniki przeprowadzonych
konsultacji społecznych; 3) panele ekspertów oraz konsultacje grup pakietowych; 4) inne opracowania eksperckie oraz wyniki przeprowadzonych
analiz21. Podejmowano także inne działania, takie jak konferencje i spotkania
z przedstawicielami środowisk naukowych, przedstawicielami Prezesa
Rady Ministrów i administracji rządowej, Prezydenta RP o samorządów.
5. Program SSD oraz Projekt Depopulacja stanowiły narzędzia realizacji
horyzontalnego wyzwania rozwojowego – zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji – ujętego w Strategii Rozwoju Województwa
Opolskiego do 2020 roku.
Osoba ówcześnie pełniąca obowiązki Dyrektora Departamentu DRP
stwierdziła, że należy rozróżnić Projekt od Programu (…) Celem Projektu
Depopulacja było wypracowanie możliwych rozwiązań które miały przeciwdziałać depopulacji. (…) Służył wypracowaniu możliwych scenariuszy
interwencji w ramach działań przeciwdziałających procesowi depopulacji (…)

6. W Programie SSD 14 działań mających przeciwdziałać procesowi
depopulacji Opolszczyzny zostało ujętych w ramach czterech pakietów
tematycznych i trzech inicjatyw wspierających, tj.:
1) Pakiet I – Praca to bezpieczna rodzina:
1.1. Miejsca pracy,
1.2. Opolski model odpowiedzialności za pracowników,
1.3. Opolskie forum dialogu gospodarczego,
2) Pakiet II – Edukacja a rynek pracy:
2.1. Opolski system rozwoju osobowego ucznia,
2.2. Zawodowo przygotowani,
2.3. Opolska szkoła przedsiębiorczości,
2.4. Przyjazna szkoła,
2.5. Ustawiczny rozwój,
2.6. Edu-nawigator,
3) Pakiet III – Opieka żłobkowo-przedszkolna:
3.1. Już jestem – bezpieczna ciąża i poród,
3.2. Godzenie życia rodzinnego i zawodowego,
3.3. Strefa małych stóp,
4) Pakiet IV – Złota jesień:
4.1. Usługi dla seniorów (w tym m.in. Opolski bon dla seniora),
4.2. Aktywny senior,
5) Inicjatywy wspierające:
1. Wspieramy rodzinę,
2. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
3. Kierunek opolskie.
21 M.in.: J. Czapiński: Warunki i jakość życia w województwie opolskim w kontekście sytuacji
społeczno-gospodarczej regionu na tle innych województw i danych ogólnopolskich, grudzień 2013;
R. Rauziński, K. Szczygielski: Prognoza ludności dla województwa opolskiego do 2050 roku. Wnioski
w kontekście prowadzenia polityki regionalnej oraz wsparcia odnowy demograficznej województwa
opolskiego, maj 2015.
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7. Projekt Programu SSD został objęty ekspertyzą ewaluacyjną ex-ante22
mającą na celu m.in. sprawdzenie, czy realizacja tego programu
pozwoli ograniczyć skalę problemów demograficznych w województwie
opolskim. W ekspertyzie tej przekazanej UMWO 5 września 2014 r.,
m.in.: 1) wskazano na potrzebę uszczegółowienia wskaźników przyjętych
w projekcie Programu SSD; 2) wskazano na braki wskaźników rezultatów odnoszących się do celów wskazanych w poszczególnych pakietach;
3) zaproponowano nowe wskaźniki w ramach pakietów i inicjatyw wspierających. Przekazanie wskazanej ekspertyzy nastąpiło 221 dni po zakończeniu
konsultacji pakietowych, 37 dni po zakończeniu konsultacji społecznych23
ws. założeń projektu Programu SSD oraz 11 dni (7 dni roboczych) przed
przyjęciem jego ostatecznej wersji, w której nie uwzględniono ww. wniosków
wskazanych w tej ewaluacji.

Monitoring Programu
SSD nie obejmował
części przyjętych
wskaźników

8. W odniesieniu do oceny nakładów finansowych przeznaczonych na realizację Programu SSD w ewaluacji ex-ante wskazano, że w projekcie tego
programu nie określono wielkości środków przeznaczonych na realizację
zaplanowanych w nim działań. Wskazano jedynie na szacunkową wielkość
środków przewidzianych w ramach RPO WO 2014–2020 na realizację
Programu SSD. Z tego powodu uznano, że nie jest możliwe ocenienie, czy
wysokość środków jest adekwatna w stosunku do założonych potrzeb, celów
i planowanych działań, jak również nie jest możliwe określenie, czy (i w jakiej
wysokości) na realizację Programu SSD zostaną pozyskane środki z innych
źródeł (publiczne środki regionalne i krajowe, środki prywatne).

9. Monitoring realizacji Programu SSD, prowadzony przy wykorzystaniu
systemu wskaźników ilościowych ograniczony został jedynie do takich
wskaźników, które pokrywały się ze wskaźnikami wynikającymi z RPO
WO 2014–2020 oraz dwóch przewidzianych w tym programie, w stosunku
do których dane były w posiadaniu Departamentu Polityki Regionalnej
i Przestrzennej24. W pozostałym zakresie nie gromadzono, lub w przypadku danych ogólnodostępnych, nie analizowano informacji umożliwiających określenie postępu i ocenę stopnia realizacji założeń przyjętych
w poszczególnych pakietach i inicjatywach wspierających Programu SSD.
Spośród 26 wskaźników wymienionych w czterech pakietach tematycznych
oraz inicjatywach wspierających Programu SSD, jedynie 15 (57,7%) z nich
posiadało swoje odpowiedniki we wskaźnikach RPO WO 2014–2020.
Dotyczyło to: a/ dwóch wskaźników (z czterech) w Pakiecie I Praca to bezpieczna rodzina25; b/ siedmiu (z dziewięciu) w Pakiecie II Edukacja a rynek

22 Ekspertyza ewaluacyjna ex-ante projektu Programu Specjalnej Strefy Demograficznej
w Województwie Opolskim do 2020 r., 5 września 2014 r. – dalej: ewaluacja ex-ante.
23 Konsultacje społeczne nad projektem Programu SSD były prowadzone do 28 lipca 2014 r.

24 Na podstawie zapisów Regulaminu organizacyjnego UMWO, ww. jednostka organizacyjna była
zobowiązana m.in. do koordynacji i monitorowania realizacji Programu SSD.
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25 Liczba osób, które otrzymały dotację na podjęcie działalności gospodarczej; Liczba osób, które
skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej.
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pracy26; c/ trzech (z pięciu) w Pakiecie III Opieka żłobkowo-przedszkolna27;
d/ trzech (z pięciu) w Pakiecie IV Złota jesień28, e/ w odniesieniu do trzech
określonych wskaźników dla Inicjatyw wspierających29, żaden nie odpowiadał literalnie wskaźnikowi określonemu w RPO WO 2014–2020
w Działaniu 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
Usługi społeczne – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, tj. Liczba osób
przebywających w pieczy zastępczej, które skorzystały z usług aktywnej integracji.
Pozostałe 11 wskaźników (42,3%) określonych w Programie SSD nie
posiadało swoich odpowiedników we wskaźnikach RPO WO 2014–2020,
z czego: a/ dla sześciu z nich źródłem danych była statystyka publiczna
(dane Głównego Urzędu Statystycznego)30; b/ dane w zakresie dwóch
wskaźników (Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły
do OKRIS; Liczba podmiotów oferujących zniżki w ramach OKRIS) były
w posiadaniu Departamentu DRP; c/ dla trzech z nich (w Pakiecie IV
– Liczba podmiotów, które przystąpiły do Klastra; Liczba zatrudnionych
animatorów osób starszych; oraz w Inicjatywach wspierających – Liczba
młodzieży opuszczającej system pieczy zastępczej korzystającej z usług wspierających i aktywizujących) UMWO nie posiadał danych w tym zakresie.

10. Sporządzane w cyklach rocznych sprawozdania z realizacji Programu
SSD nie zawierały wartości osiąganych wskaźników produktów i rezultatów określonych dla poszczególnych pakietów i inicjatyw wspierających
Program. Sprawozdania zawierały opis działań podejmowanych przez
UMWO oraz jednostki podległe, wpisujących się w realizację założeń
Programu SSD.

11. W UMWO podejmowano także działania, w celu realizacji założeń
Programu SSD, nie związane z wdrożeniem projektów w ramach RPO
WO 2014–2020. Działania te polegały przede wszystkim na realizacji
projektów z innych programów operacyjnych niż RPO WO 2014–2020
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL
2007–2013 oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój na lata
2014–2020), jak również finansowane były ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Samorząd Województwa
Opolskiego realizował
również inne projekty
wpisujące się
w Program SSD

26 Liczba uczniów objętych wsparciem; Liczba nauczycieli objętych wsparciem; Liczba
uczniów realizujących indywidualny plan rozwoju; Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wyposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć; Liczba szkół, których pracownie zostały
doposażone; Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem; Liczba uczniów
szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.

27 Liczba kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu objętych wsparciem; Liczba dzieci do 2. roku życia
objętych wsparciem, w tym liczba noworodków objętych badaniami przesiewowymi; Liczba dzieci
objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.

28 Liczba podmiotów, które przystąpiły do Klastra; Liczba miejsc w dziennych domach pomocy; Liczba
miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób starszych; Liczba miejsc w placówkach lub domach pomocy
społecznej z miejscami okresowego pobytu; Liczba zatrudnionych animatorów osób starszych.

29 Liczba młodzieży opuszczającej system pieczy zastępczej korzystającej z usług wspierających
i aktywizujących; Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Opolskiej Karty
Rodziny i Seniora; Liczba podmiotów oferujących zniżki w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

30 Dotyczyło to wskaźników: Zatrudnienia osób w wieku 20–64; Wartość nakładów inwestycyjnych
w gospodarce narodowej; Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców; Udział osób w wieku 25–64 lata
w kształceniu ustawicznym (formalnym); Odsetek dzieci w wieku 0–3 lat objętych opieką
w żłobkach; Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.
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W ramach Pakietu I – Praca to bezpieczna rodzina, zrealizowano zadanie
dotyczące nabycia przez Samorząd Województwa udziałów w Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej31.
W ramach działań wpisujących się w zakres Pakietu II – Edukacja a rynek
pracy, Departament Edukacji i Rynku Pracy, we współpracy z podległymi
jednostkami organizacyjnymi32 zrealizował m.in. projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: a/Wybieramy ścieżkę
rozwoju zawodowego, w ramach którego 202 uczniów zostało objętych
zajęciami dodatkowymi z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych
oraz doradztwem zawodowym33; b/Wspieramy najlepszych, w ramach
którego objęto 478 uczniów programem stypendialnym i indywidualnym
programem rozwoju34; c/Edukacja dla pracy, praca po edukacji, w ramach
którego przygotowywano młodzież szkolną do podejmowania wyborów
zawodowych i edukacyjnych35; d/Opolski program stażowy, dla 123 osób,
z których 87 uzyskało zatrudnienie w firmach z terenu województwa
opolskiego36; e/Fascynujący świat nauki i technologii, w ramach którego
przeprowadzono działania wspierające i rozwijające uczniów, nauczycieli
oraz pracownie do prowadzenia zajęć edukacyjnych37; f/Neurony na rzecz
ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI
wieku, w ramach którego dokształcano i szkolono nauczycieli38; g/Opolskie
szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy, obejmujący doposażenie pracowni
kształcenia zawodowego i fizyko-chemicznych oraz organizację staży,
praktyk, seminariów i warsztatów z doradztwa zawodowego i kształcenia
praktycznego39.
Inicjatywy realizujące założenia Pakietu III – Opieka żłobkowo-przedszkolna, podejmowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, we współpracy z podległymi jednostkami40, zawierały projekty:
a/Zmieniam lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na lepszy – udostępniam
im rehabilitację, w ramach którego zrealizowano zajęcia o charakterze

31 Według stanu na 17 lipca 2019 r. Województwo Opolskie posiadało 2,46% udziałów (w liczbie
1071), a wkład wynosił 10,71 mln zł. Województwo Opolskie posiadało także przedstawiciela
w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

32 Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE); Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu (WUP); Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

33 Projekt realizowany w latach 2014–2015 w ramach PO KL 2007–2013, z wkładem własnym
Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 49, tys. zł.

34 Projekt realizowany w latach 2013–2015 w ramach PO KL 2007–2013, z wkładem własnym
Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 27,2 tys. zł.
35 W latach 2016–2019 łącznie w ramach działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy przygotowano
1200 uczniów w zakresie podnoszenia świadomości uczniów w zakresie wyborów zawodowych.

36 Projekt realizowany w latach 2016–2017 w ramach programu POWER 2014–2020 o wartości
2500 tys. zł.
37

Projekt realizowany w latach 2013–2015 w ramach w ramach PO KL 2007–2013 o wartości
32 489,6 tys. zł.

38 Projekt realizowany w latach 2013–2015 w ramach w ramach PO KL 2007–2013 o wartości
5975,6 tys. zł.

39 Projekt realizowany w latach 2013–2015 w ramach w ramach PO KL 2007–2013 o łącznej
wartości realizacji przez RZPWE i OCRG, 17 194,5 tys. zł.
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Dotowane stowarzyszenia.
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indywidualnym i grupowym dla 20 dzieci41; b/Nadzieja na lepsze jutro
– rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin, zajęciami z psychologiem oraz rehabilitantem objęto 150 dzieci42.
W ramach działań wpisujących się w zakres Pakietu IV – Złota jesień,
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, we współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi43 zrealizował m.in. projekty o nazwie:
a/Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, w ramach którego zorganizowane były szkolenia dla
animatorów osób starszych (15 osób), szkolenia z zakresu aktywizacji
osób starszych (15 osób), studia podyplomowe na kierunku gerontologia
(30 osób), szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych44; b/Inwestycja
w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach po pomocy
i integracji społecznej, w ramach którego pracownicy socjalni (52) uzyskali kwalifikacje II stopnia45; c/Wspierajmy się razem, którym objęto
rehabilitacją osoby starsze46; d/Z energią przez powiat – godzina dla
zdrowia, w ramach którego zorganizowano zajęcia aktywizujące (sportowe, wycieczki rowerowe, spotkania okolicznościowe) dla 500 seniorów
z powiatu strzeleckiego47; e/ Niezależne życie, efektem którego było
dostosowanie trzech mieszkań dla potrzeb osób starszych, obciążonych
dysfunkcjami48; f/Bliżej rodziny i dziecka, w ramach którego wsparciem
objęto rodziny oraz dzieci będące w pieczy zastępczej (m.in. szkolenia
kandydatów na asystentów rodziny, osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą, kolonie i ferie dla umieszczonych w pieczy zastępczej, warsztaty językowe i psychologiczne)49.

12. W latach 2014–2019 (30.09), w ramach inicjatyw wspierających Program SSD, UMWO wydał 81 815 kart OKRiS. Do inicjatywy tej przystąpiło łącznie 68 jednostek samorządu terytorialnego i ich 11 jednostek
organizacyjnych, dwie spółki z o.o. z udziałem samorządu terytorialnego
oraz 216 przedsiębiorców/podmiotów prywatnych oferujących zniżki
w ramach Karty. Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli próby, stwierdzono że przy wydawaniu Karty przestrzegano zapisów Regulaminu
wydawania i użytkowania OKRIS50. Nie stwierdzono także przypadków
nieuzasadnionej odmowy jej wydania lub uczestnictwa w tym programie.
41
42
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Projekt zrealizowany w 2018 r. na łączną kwotę wydatków 99 tys. zł, w ramach Budżetu
Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Projekt zrealizowany w latach 2018–2019 r. na łączną kwotę wydatków 90 770 zł, w ramach
Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (ROPS).

Projekt realizowany w latach 2014–2015 w ramach PO KL 2007–2013 o wartości 2351,7 tys. zł.
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Projekt realizowany w latach 2017–2019 w ramach POWER 2014–2020 o wartości 183,8 tys. zł.

47

Projekt zrealizowany w latach 2017–2018 na łączną kwotę wydatków 100 tys. zł, w ramach
Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

46

48
49

Mieszkańcy
województwa mogli
korzystać z szeregu
ulg i zniżek w ramach
Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora

Projekt zrealizowany w latach 2018–2019 na łączna kwotę wydatków 97 tys. zł, w ramach
Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Projekt realizowany w latach 2016–2019 na łączną kwotę wydatków 77,1 tys. zł.
Projekt zrealizowany przez ROPS w latach 2016-2018 o wartości 4851,2 tys. zł.

50 Stanowiący załącznik nr 1 do Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego: Nr 4647/2014
z 11 lutego 2014 r.; Nr 193/2015 z 26 stycznia 2015 r.; Nr 6090/2018 z dnia 24 września 2018 r.
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Programy
przeciwdziałania
depopulacji były
prowadzone
również w innych
województwach

13. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli krajowych ośrodków
naukowych51 wynikało inicjatywa analogiczna do Programu SSD została
podjęta w województwie łódzkim. Obowiązujący w na tym terenie Plan
przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020 roku
– był realizowany od 2015 r. przez Samorząd Województwa Łódzkiego52.
Działania w ramach tego planu polegały w głównej mierze na realizacji
projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Koncentrowały się
one poprawie warunków życia mieszkańców na każdym jego etapie. We
wcześniejszym okresie na tym terenie realizowano Plan przeciwdziałania
depopulacji w województwie łódzkim Rodzina–Dzieci–Praca, którego
źródłem finansowania były środki PO KL 2007–201353.
Urząd miasta Opola

Równolegle do Programu
SDD, w Opolu
realizowano Program
,Opolska Rodzina̕

1. Rada miasta Opola 17 grudnia 2013 r. przyjęła54 do realizacji Program
Opolska Rodzina na lata 2014–2018, którego głównym celem było stworzenie warunków do życia i rozwoju rodzin z terenu Opola. W trakcie
realizacji tego Programu rozszerzono55 grupę docelową, wpisując w jego
założenia działania na rzecz wsparcia seniorów. Dostrzegając dalsze
potrzeby działalności na rzecz mieszkańców Opola 6 grudnia 2018 r.
został przyjęty56 Program Opolska Rodzina na lata 2019–2029 (stanowiący kontynuację poprzedniego programu), który w swoich założeniach
obejmuje również wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

2. W Programach „Opolska Rodzina” na lata 2014–2018 oraz na lata 2019–2029
wskazano, że cel główny będzie realizowany poprzez:
− wprowadzenie specjalnego katalogu ulg i zniżek oferowanych przez
jednostki organizacyjne Miasta Opola, a także inne instytucje i organizacje oraz przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do programu;
− stworzenie infrastruktury przyjaznej rodzinom, seniorom oraz osobom
niepełnosprawnym;
51 Pytanie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ) ustawy o NIK skierowano do następujących
ośrodków naukowych: 1) Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Wydział
Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego; 2) Katedra Demografii Instytut Statystyki i Demografii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego; 3) Katedra Polityki Społecznej
i Gospodarczej Kolegium Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 4) Instytut
Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoł y Głównej Handlowej
w Warszawie; 5) Zakład Teorii i Metodologii Polityki Społecznej Instytut Polityki Społecznej
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego;
6) Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego.
52 http://www.rcpslodz.pl/images/Pobieranie/2017_03_27_Plan_przeciwdzialania_depopulacji_w_
woj_lodzkim_2020.pdf

53 https://rpo.lodzkie.pl/images/prawo-i-dokumenty/Plan-przeciwdziaania-depopulacji-wwojewdztwie-dzkim.pdf
54 Uchwała Nr LII/782/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu
,Opolska Rodzina̕ na lata 2014–2018.
55 Uchwała Nr XXVII/489/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia Programu ,Opolska Rodzina̕ na lata 2014–2018.

56 Uchwała Nr II/25/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
,Opolska Rodzina̕ na lata 2019–2029.
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− wprowadzenie platformy komunikacji (m.in. strony internetowej)
w zakresie zadań i projektów skierowanych do rodzin, seniorów oraz
osób niepełnosprawnych;
− organizację obchodów ,Dnia Opolskiej Rodziny’, ,Opolskich Dni Seniora̕
oraz ,Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych̓ .

3. Na każdy rok kalendarzowy w latach 2014–2019 Prezydent w formie
zarządzeń określał szczegółowy zakres zadań (harmonogram) związanych z realizacją ww. Programów, który obejmował m.in.:
− wydawanie kart ,Opolska Rodzina̕, ,Opolski Senior̕ wraz z rozwojem
oferty ulg i zniżek dla posiadaczy tych kart;
− rozwój instytucji opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3 oraz
placówek oświatowych
− pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym
− rozwój placówek wsparcia dziennego
− rozwój budownictwa socjalnego
− prowadzenie usługi Teleopieki
− rozwój oferty bezpłatnych programów polityki zdrowotnej.

Z informacji o realizacji w 2018 r. Programu Opolska Rodzina na lata
2014–2018 wynikało, że wszystkie zadania przyjęte w uchwale wprowadzającej ten program oraz szczegółowych harmonogramach były realizowane.

4. W ramach zadania polegającego na rozwoju instytucji opieki nad
małymi dziećmi w wieku do 3 lat oraz placówek oświatowych zwiększyła się
dostępność tych miejsc, gdyż liczba niepublicznych żłobków wzrosła
z 10 w 2014 r. do 17 w 2018 r., a liczba dzieci objętych opieką w tych żłobkach wzrosła z 492 do 1 169. W przypadku żłobków publicznych również
nastąpił wzrost dzieci objętych opieką z 404 w 2014 r. do 468 w 2018 r.,
przy niezmiennej liczbie (pięć) takich żłobków.
5. Liczba dzieci (na 30 września każdego roku objętego kontrolą) objętych
edukacją przedszkolną w przedszkolach publicznych i niepublicznych
oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych wyniosła
3958 w 2014 r., 3604 w 2015 r., 3979 w 2016 r., 4643 w 2017 r. oraz 4829
w 2018 r., przy czym wzrost w 2017 r. wynikał ze zmiany granic administracyjnych Miasta Opola z dniem 1 stycznia 2017 r. W latach 2016–2019
liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat), które nie zostały objęte
edukacją przedszkolną wynosiła od 963 do 1 018.
W 2014 r. edukacją w przedszkolach publicznych objętych było 72,5%
dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) zamieszkałych w Opolu, a w latach
2015–2018wskaźnik ten wzrósł i utrzymywał się na poziomie 79,0–81,3%.
Z informacji o realizacji w 2018 r. Programu Opolska Rodzina na lata
2014–2018 wynikało m.in., że w roku szkolnym 2017/2018:
− wzrosła o 28957 tygodniowa liczba godzin przeznaczonych na realizację
zajęć z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
57 Z 8901 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2016/2017 do 9190 w roku szkolnym 2017/2018.
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− we wszystkich przedszkolach publicznych realizowano dwa razy
w tygodniu zajęcia z języka angielskiego, w czterech z innego języka
nowożytnego, które prowadzone były przez nauczycieli posiadających
dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka obcego.

6. Zadanie polegające na udzielaniu pomocy rodzinom zagrożonym
wykluczeniem społecznym realizowały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. W ramach tego zadania
MOPR w latach 2015–2018 m.in.: udzielił pomocy finansowej w formie
zasiłków stałych, okresowych, celowych ponad 2143 osobom, a liczba osób
korzystających z usług opiekuńczych wzrosła z 214 osób w 2014 r. do 394
osób w 2018 r. PUP w Opolu w 2018 r. przeznaczył kwotę 9073,2 tys. zł,
w tym 4953,5 tys. zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Społecznego na aktywizację zawodową i społeczną 886 osób z Opola znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Ponad 20% mieszkańców
Opola uzyskało
karty uprawniające
do ulg i zniżek

7. W latach 2014–2018 w ramach zadania polegającego na rozwoju oferty
bezpłatnych programów polityki zdrowotnej kontrolowana jednostka,
we współpracy z podmiotami leczniczymi, placówkami oświatowymi oraz
organizacjami pozarządowymi, realizowała m.in. następujące programy:
− wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne
(z którego skorzystało łącznie 12 938 osób),
− zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek” (5969 dzieci),
− szczepienia profilaktyczne osób od 65. roku życia przeciwko grypie
(3483 osoby),
− profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego – HPV (1399
osoby),
− profilaktyki zakażeń pneumokokowych (864 dzieci).

8. W latach 2014–2018 w ramach realizacji zadania polegającego
na wydawaniu kart Opolska Rodzina oraz Opolski Senior, w Urzędzie
wydano odpowiednio 20 009 oraz 6290 kart. Do inicjatywy tej przystąpiło łącznie 482 partnerów (przedsiębiorców, instytucji oraz organizacji) oferujących zniżki, w tym 108 w ramach karty „Opolska Rodzina”,
168 w ramach karty „Opolski Senior” oraz 206 w ramach obydwu tych
kart. Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli próby 10 pierwszych osób
składających wnioski o wydanie karty „Opolska Rodzina” po wejściu
w życie Regulaminu Karty Opolska Rodzina oraz 10 pierwszych partnerów
podpisujących stosowne porozumienie, po wejściu w życie Regulaminu
współpracy Miasta Opola z Partnerami Programu „Opolska Rodzina”
stwierdzono, że zarówno przy wydawaniu karty „Opolska Rodzina”, jak
też przy włączaniu do tej inicjatywy prywatnych partnerów przestrzegano zapisów tych regulaminów58. Nie stwierdzono także przypadków
nieuzasadnionej odmowy wydania kart lub uczestnictwa w tym Programie.
9. Spośród jednostek organizacyjnych miasta Opola stosujących ulgi
i zniżki w ramach Programu Opolska Rodzina na lata 2014–2018
największy udział sprzedaży biletów dla posiadaczy karty Opolska Rodzina
w liczbie sprzedanych biletów ogółem wykazały:
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58 Wprowadzonych Zarządzeniem Nr OR-I.050.793.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 grudnia
2018 r.
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− pływalnia „Akwarium” (34,14% liczby sprzedanych biletów ogółem
w 2014 r., 51,01% w 2015 r., 49,15% w 2016 r., 31,72% w 2017 r. oraz
22,77% w 2018 r.);
− lodowisko „Toropol” (11,21% w 2014 r., 23,77% w 2015 r., 27,50%
w 2016 r., 33,56% w 2017 r. oraz 31,57% w 2018 r.);
− basen letni „Błękitna Fala” (25,66% w 2014 r., 25,50% w 2015 r., 31,15%
w 2016 r., 29,77% w 2017 r. oraz 28,24% w 2018 r.).

Łącznie w ramach karty „Opolska Rodzina” sprzedaż biletów we wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych kształtowała się na poziomie od 6,02% do 10,26% w latach 2014–2016, a po objęciu w Programie
„Opolska Rodzina” wsparciem również seniorów, łączna sprzedaż biletów
w ramach ww. kart oraz karty „Opolski Senior” wyniosła 12% w 2017 r.
oraz 12,75% w 2018 r.

10. W ramach współpracy z samorządem wojewódzkim przy wdrażaniu inicjatywy wspierającej SSD, tj. Opolska Karta Rodziny i Seniora
miasto Opole reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta zawarło 7 lipca
2014 r. umowę59 na czas nieokreślony, na mocy której zobowiązało się
do: 1/ zapewnienia dostępności formularzy wniosków w swojej siedzibie,
2/ informowanie na stronie internetowej o udziale w tej inicjatywie oraz
3/ zamieszczenie w swojej siedzibie logo projektu oraz oznaczenie nim stanowiska pracy osoby wydającej wnioski, w sposób widoczny dla interesantów.
W wyniku oględzin miejsc, w których zapewniona została dostępność
do informacji o inicjatywie Opolska Karta Rodziny i Seniora w ramach
realizacji postanowień ww. umowy stwierdzono, że formularze wniosków
o wydanie karty Opolska Karta Rodziny i Seniora dostępne były w dwóch
miejscach w siedzibie Urzędu, tj. w Ratuszu na parterze w punkcie Obsługi Klienta oraz w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej. W miejscach
tych umieszczono logo projektu Opolska Karta Rodziny i Seniora, jak też
zapewniono możliwość zapoznania się z regulaminem wydawania i użytkowania karty. Również na stronie internetowej Urzędu była udostępniona
informacja o powyższej inicjatywie.
Urząd Miejski w Nysie

1. W celu wzmocnienia potencjału demograficznego regionu w gminie
Nysa realizowano m.in. lokalne programy wsparcia rodzin, tj.: Nyska
Karta Dużej Rodziny i Bon wychowawczy.
Założenia tych programów były zbieżne ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 i Programem SSD, które wskazują, że należy dążyć
do optymalnych warunków rozwoju poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego, poprzez poprawę sytuacji rynku pracy, a także zwiększenie atrakcyjności do zamieszkania i inwestowania.
2. Uchwałą Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie60 z dnia 29 listopada
2016 r. wprowadzono na terenie Gminy gminny program dla rodzin

Samorząd Nysy
realizował własne
inicjatywy wspierające
rodziny

59 Umowa współpracy Nr DRP/126/2014 z 7 lipca 2014 r.

60 Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin
wielodzietnych ,Nyska Karta Dużej Rodziny̕, zmieniona uchwałą Nr XXXII/494/17 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 26 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego
programu dla rodzin wielodzietnych pn. ,Nyska Karta Dużej Rodziny̕.
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wielodzietnych „Nyska Karta Dużej Rodziny”. Uprawnienia przewidziane w programie obowiązywały od 1 lutego 2017 r. Zgodnie z zapisami
ww. uchwały program ten skierowany był do rodzin wielodzietnych i miał
na celu: promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej
wizerunku, umacnianie i wspieranie rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin.
Osobami uprawnionymi do korzystania z tego programu były osoby
zamieszkujące na terenie gminy, którym przysługiwało prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie
Dużej Rodziny. Karta uprawniała m. in. do otrzymania:
a/ z Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie 50% dopłaty do biletów elektronicznych miesięcznych imiennych – szkolnych oferowanych przez Miejski
Zakład Komunikacji w Nysie sp. o.o. dla uczniów dojeżdżających do szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie gminy;
b/ 50% dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zlokalizowanym na terenie gminy, przy czym wysokość dopłaty nie mogła przekroczyć 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę;
c/ 50% zniżki dla dziecka na korzystanie z zajęć wakacyjnych i zimowych
podczas ferii, tj. warsztatów, wycieczek, atrakcji organizowanych przez
Nyski Dom Kultury;
d/ ulg i zniżek oferowanych przez podmioty (przedsiębiorcy i instytucje
niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy, działające na jej terenie),
które przystąpią do programu.
3. W latach 2017–2019 (do końca III kwartału) zostało wydanych
1568 kart w ramach Nyskiej Karty. W ramach złożonych wniosków
w ww. okresie o przyznanie kart nie wydano decyzji odmownych. Do programu przystąpiło w ww. okresie czterech partnerów.
W latach 2017–2019 r. (do końca III kwartału) w ramach programu Nyska
Karta Dużej Rodziny wypłacono świadczenia w łącznej wysokości
55,7 tys. zł, z czego w 2017 r. – 12 tys. zł, w 2018 r. – 17 tys. zł oraz
w 2019 r. (do III kwartału) – 26,7 tys. zł. Największe kwoty wypłacono
na dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym
zlokalizowanym na terenie gminy, tj. w 2017 r. – 11,3 tys. zł, w 2018 r.
– 15,5 tys. zł oraz do końca III kwartału 2019 r. – 20,1 tys. zł.
4. Świadczenie pieniężne Bon wychowawczy w okresie objętym kontrolą
wprowadzono sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Nysie, tj.:
a/ Nr XIII/165/15 z dnia 10 listopada 2015 r.61; b/ Nr XVII/239/16 z dnia
1 marca 2016 r.62; c/ Nr XXV/381/16 z dnia 12 października 2016 r.63;

61 W sprawie wprowadzenia na terenie gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”.
Zmieniona uchwałą Nr XV/220/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – ,bonu wychowawczego̕.

62 W sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu
wychowawczego”. Zmieniona uchwałą Nr XVIII/277/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/239/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – ,bonu wychowawczego̕.
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63 W sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu
wychowawczego”. Zmieniona uchwałami: Nr XXX/472/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13
stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12
października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego
– ,bonu wychowawczego̕; Nr XXXIV/534/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r.
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d/ Nr XLIII/636/17 z dnia 26 września 2017 r.64; e/ Nr VI/62/19 z dnia
27 lutego 2019 r. 65 oraz f/ Nr XIV/223/19 z dnia 25 września 2019 r. 66
Do każdej z ww. uchwał określono w formie załącznika regulamin, w którym
określono m.in: postanowienia ogólne, wysokość świadczenia, kryteria
uprawniające do otrzymania bonu, zasady przyznawania i wypłacania bonu,
przesłanki utraty uprawnień do bonu oraz ewaluację programu. Ponadto
we wszystkich ww. uchwałach i regulaminach, oprócz uchwały z dnia
10 listopada 2015 r. określono kryteria pierwszeństwa przyznawania bonu.

5. Zgodnie z zapisami regulaminu stanowiącego załącznik do pierwszej
uchwały wprowadzającej bon wychowawczy z 10 listopada 2015 r. program obejmował wypłatę rodzinie comiesięcznego świadczenia w wysokości 500 zł przyznawanego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
od drugiego i każdego kolejnego dziecka w wieku od rozpoczęcia
13. miesiąca życia do czasu ukończenia 6. roku życia, którego rodzice
pozostawali w związku małżeńskim.

W Nysie wprowadzono
rozwiązanie podobne
do rządowego programu
Rodzina 500+

6. W przypadku kolejnej uchwały wprowadzającej bon wychowawczy
z 1 marca 2016 r. w regulaminie wprowadzono także zasady dotyczące
pierwszeństwa przyznawania bonu w przypadku, gdy środki zabezpieczone w budżecie gminy na dany rok na cel wypłaty takiego bonu
nie pozwalały na przyznanie i wypłatę świadczenia wszystkim osobom
uprawnionym. Pierwszeństwo przyznawania bonu przysługiwało wnioskodawcom spełniającym łącznie kryteria:
a/ wnioskodawcy byli biologicznymi lub adopcyjnymi rodzicami dzieci
pozostającymi w związku małżeńskim i wychowującymi wspólnie dwoje
dzieci, z których drugie i każde kolejne dziecko spełniało kryteria wieku
opisane poniżej;
b/ w przypadku dziecka w wieku od rozpoczęcia 13. miesiąca życia do ukończenia 3. roku życia przynajmniej jedno z rodziców wykonywało pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, osiągając
z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, albo
prowadziło działalność gospodarczą lub rolniczą od co najmniej roku
przed data złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, natomiast drugie
z rodziców sprawowało opiekę nad dzieckiem;
c/ w przypadku dziecka w wieku od ukończenia 36. miesiąca życia do ukończenia 6 lat oboje rodzice wykonywali pracę na podstawie stosunku pracy
lub stosunku służbowego, osiągając z tego tytułu co najmniej minimalne
wynagrodzenie za pracę, albo prowadzili działalność gospodarczą lub
rolniczą od minimum roku przed datą złożenia wniosku, za wyjątkiem
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – ,bonu wychowawczego̕;
Nr XXXVIII/582/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia
na terenie gminy Nysa świadczenia pieniężnego – ,bonu wychowawczego̕.
64 W sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu
wychowawczego”. Zmieniona uchwałą Nr LII/787/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 czerwca
2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Nysa świadczenia pieniężnego – ,bonu wychowawczego̕.

65 W sprawie wprowadzenia na terenie gminy Nysa świadczenia pieniężnego – ,bonu wychowawczego̕.
66 W sprawie wprowadzenia na terenie gminy Nysa świadczenia pieniężnego – ,bonu wychowawczego̕.
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sytuacji, gdy jedno z rodziców nie podejmowało zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej lub rezygnowało z nich ze względu na konieczność
sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, pod warunkiem
iż z tytułu sprawowania tej opieki pobierało świadczenie pielęgnacyjne;
d/ spełniali odpowiednio pozostałe wymagania określone regulaminem
stanowiącym załącznik do tej uchwały.

7. Na trzy uchwały Rady Miejskiej w Nysie, tj. Nr XXV/381/16 z dnia
12 października 2016 r.67, Nr XLIII/636/17 z dnia 26 września 2017 r. oraz
Nr VI/62/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Nysa świadczenia pieniężnego – ,bonu wychowawczego̕ zostały złożone
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, przez jednego
z wnioskodawców, któremu odmówiono przyznania świadczenia. Wniesiono w nich o stwierdzenie nieważności ww. uchwał w całości. W skargach tych zarzucono, że:
a/ zapisy § 5 Regulaminu stanowiącego załącznik do tych uchwał dotyczące pierwszeństwa przyznania świadczenia małżeństwom w sytuacji,
gdy środki zabezpieczone w budżecie gminy na dany rok na ten cel
nie pozwalają na przyznanie i wypłatę świadczenia wszystkim uprawnionym, naruszają poszczególne przepisy prawa, w tym art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej68;
b/ zapisy § 7 ust. 3–7 ww. regulaminu naruszają upoważnienie zawarte
w art. 22b ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych69 poprzez ujęcie w zapisach regulaminu przesłanek utraty
uprawnień do Bonu wychowawczego i przesłanek jego zwrotu.
WSA w Opolu stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał w całości,
jako podjętych z istotnym naruszeniem art. 22b ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz norm konstytucyjnych, tj.: a/ wyrokiem sygn. akt II SA/Op
67/17 z 27 lutego 2018 r. uchwały Nr XXV/381/16 z dnia 12 października
2016 r.; b/ wyrokiem sygn. akt II SA/Op 233/18 z 31 stycznia 2019 r.

67 Na tę uchwałę skargę z dnia 7 kwietnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu złożył również Rzecznik Praw Obywatelskich w zakresie zapisów ujętych w § 5 ust. 1
pkt 1–3 Regulaminu.
68 Stanowi, że Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny.
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne
i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
Dalej: Konstytucja RP.
69 Dz. U. z 2020 r. poz. 111.
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uchwały Nr XLIII/636/17 z dnia 26 września 2017 r. oraz c/ wyrokiem
sygn. akt II SA/Op 167/19 z 18 czerwca 2019 r. uchwały Nr VI/62/19 z dnia
27 lutego 2019 r.
Na wszystkie ww. wyroki WSA w Opolu gmina złożyła skargi kasacyjne
do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżając je w całości, tj.:
a/ 18 maja 2018 r. na wyrok sygn. akt II SA/Op 67/17 z 27 lutego 2018 r.;
b/ 15 kwietnia 2019 r. na wyrok sygn. akt II SA/Op 233/18 z 31 stycznia
2019 r. oraz c/ 22 sierpnia 2019 r. na wyrok sygn. akt II SA/Op 167/19
z 18 czerwca 2019 r. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych powyższe
sprawy nie zostały rozstrzygnięte przez NSA.

8. Za okres od 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. na podstawie 2429 wniosków
wypłacono świadczenia w wysokości 8 657 tys. zł, z tego: w 2016 r.
– 1825,5 tys. zł, w 2017 r. – 2158,5 tys. zł, w 2018 r. – 2643 tys. zł oraz
w 2019 r. (wg stanu na koniec sierpnia) – 2030 tys. zł. Za 2016 r. wypłacono
świadczenie 391 rodzinom na 408 dzieci. Za 2017 r. wypłacono świadczenie 454 rodzinom na 474 dzieci. Za 2018 r. wypłacono świadczenie 485
rodzinom na 506 dzieci. Na 2019 r. zaplanowano wypłatę świadczenia 539
rodzinom na 571 dzieci.

9. W wyniku weryfikacji prawidłowości przyznawania ww. świadczeń
stwierdzono, że w dniu 28 lipca 2016 r. wydanych zostało 11 decyzji
odmownych. W ich uzasadnieniu powołano się na brak środków finansowych na wypłatę świadczenia i nienależenie przez wnioskodawców
do grupy z pierwszeństwem. Stwierdzono jednak, że w dniu wydania ww.
decyzji plan finansowy gminy przewidywał 20 tys. zł wolnych środków
finansowych, umożliwiających sfinansowanie takich świadczeń. Tym
samym naruszone zostały zapisy § 5 ust. 2 regulaminu przyznawania bonu
wychowawczego, gdyż w uzasadnieniach ww. decyzji nie wykazano by środki
zabezpieczone w tym planie nie pozwalały na jego przyznanie stronie.

W 2016 r. wystąpiły
przypadki
nieuzasadnionej odmowy
przyznania świadczenia

10. W latach 2010–2018 liczba mieszkańców gminy corocznie spadała.
W 2010 r. według stanu na 31 grudnia wynosiła 58 369 osób, natomiast
w 2018 r. 55 059 osób. Nastąpił jednocześnie wzrost ilości urodzeń w gminie w stosunku do 2015 r., kiedy ilość urodzeń wynosiła 392, natomiast
w 2016 r. – 474, w 2017 r. – 482 oraz w 2018 r. – 444. Liczba zawieranych
małżeństw w gminie również uległa wzrostowi w stosunku do 2015 r., kiedy wynosiła 238, natomiast w 2016 r. – 296, w 2017 r. – 269 oraz w 2018 r.
– 294. Jednak z uwagi na krótki okres obowiązywania bonu wychowawczego nie można w sposób jednoznaczny ocenić czy obserwowana tendencja wzrostowa tych wskaźników (liczba urodzeń oraz zawieranych
małżeństw) jest jego efektem.
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5.2. Realizacja projektów RPO WO 2014–2020
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli jednostki kontrolowane skutecznie realizowały projekty dofinansowane ze środków RPO WO
2014–2020. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wdrażania
projektów nie wpłynęły negatywnie na osiągnięcie zakładanych
efektów ich realizacji.
Kontrolą objęto 16 projektów współfinansowanych z RPO WO 2014–2020
w ramach sześciu osi priorytetowych objętych OSI Depopulacja. Cele
tych projektów wpisywały się w działania czterech pakietów tematycznych Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie
opolskim do 2020 roku ,Opolskie dla Rodziny̕. W ramach tej kontroli
w szczególności sprawdzono, czy zostały osiągnięte zakładane rezultaty oraz czy prawidłowo dokonywano wydatków.
Pakiet I – Praca to bezpieczna rodzina
W ramach tego pakietu kontrolą objęto trzy projekty, które w założeniach wpisywały się w jego cele szczegółowe, tj. zwiększenie liczby
i poprawy jakości miejsc pracy w regionie oraz rozwój przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczy Powiat Nyski
W wyniku realizacji
projektów następowała
zakładana aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych
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1. Powiat nyski 29 grudnia 2016 r. zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Opolu umowę o dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku
z realizacją projektu pn. Przedsiębiorczy Powiat Nyski. Całkowite koszty
projektu wynikające z zawartej umowy wyniosły 2115,5 tys. zł, a przyznane ze środków RPO WO 2014–2020 dofinansowanie w kwocie 2093,8 tys. zł
odpow iada ło 98,97% w ydat ków k wa lif i kowa lnych . Pozos t a ł ą
kwotę w wysokości 21, 8 tys. zł stanowić miał wkład własny powiatu.
Projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej VII Konkurencyjny
rynek pracy działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.
Datę rozpoczęcia realizacji ww. projektu ustalono na 1 stycznia 2017 r., a datę
zakończenia realizacji zakresu rzeczowego i finansowego na 31 grudnia
2018 r. Całkowita wartość projektu wg końcowego wniosku o płatność
wyniosła 1 967,9 tys. zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich
1672,7 tys. zł, środki z dotacji celowej w wysokości 277,9 tys. zł, a wkład
własny 17,3tys. zł.

2. Celem projektu było zwiększenie poziomu przedsiębiorczości
w powiecie nyskim oraz podniesienie aktywności zawodowej
90 uczestników projektu, z których 50 miało otrzymać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Grupę docelową stanowić miały
osoby powyżej 29. roku życia i pozostające bez pracy, a w szczególności
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające przynajmniej
jedno dziecko w wieku do 6. roku życia lub jedno dziecko niepełnosprawne, migranci powrotni i imigranci. Osoby nie będące w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy nie mogły stanowić więcej niż 10% wszystkich
uczestników projektu.
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3. Każdy uczestnik projektu był zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc
od daty zarejestrowania działalności określonej we wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej70 lub dnia rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku badania dokumentacji
wszystkich 49 osób, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie
działalności gospodarczej stwierdzono, że wszyscy uczestnicy spełnili ww. warunek, tym samym trwałość projektu została zachowana.
Dodatkowo na podstawie ogólnodostępnych danych w CEIDG ustalono,
że na dzień 13 listopada 2019 r., spośród 49 uczestników ww. projektu,
dziewięć osób (18,4%) zawiesiło prowadzenie działalności gospodarczej71,
a trzy osoby (6,1%) zakończyły jej prowadzenie72.

4. Wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 1273,1 tys. zł wykazane
w trzech z dziewięciu wniosków o płatność w ramach projektu
Przedsiębiorczy Powiat Nyski, spełniały kryteria określone w podrozdziale
6.2 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, tj. m.in. zostały
poniesione zgodnie z warunkami podrozdziału 6.4 tych wytycznych, były
zgodne z programem operacyjnym, zostały uwzględnione w budżecie
projektu, został y poniesione zgodnie z postanowieniami umow y
o dofinansowanie, były niezbędne do realizacji celów projektu i zostały
poniesione w związku z realizacją projektu. Ponadto zostały one dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zostały należycie
udokumentowane, wykazane we wniosku o płatność i dotyczyły towarów
dostarczonych lub usług zrealizowanych.

5. Starostwo powiatowe w Nysie składało do Instytucji Zarządzającej
za pośrednictwem systemu SL2014 wnioski o płatność dotyczące projektu
Przedsiębiorczy Powiat Nyski, w terminach wynikających z § 11 umowy
o dofinansowanie, tj. pierwszy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, a kolejne do 10 dni roboczych od zakończenia okresu
rozliczeniowego. Końcowy wniosek o płatność złożono przed upływem
30 dni kalendarzowych od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

1. Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu 5 grudnia
2016 r. zawarło z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu umowę o dofinansowanie projektu pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4 w ramach
osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu wyniosła
2807,3 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 2770, 7 tys. zł (środki europejskie 2386,2tys. zł i środki dotacji celowej 384,4tys. zł) oraz wkład własny 36,6tys. zł. Realizację projektu przewidziano w okresie od 1 stycznia
2017 r. do 30 listopada 2018 r. (zakończenie rzeczowe) oraz 14 grudnia
2018 r. (zakończenie finansowe).
70 Dalej: CEIDG.

71 Z tego dwie w 13, jedna w 15, jedna w 18, jedna w 21, jedna w 22, dwie w 24 i jedna w 25 miesiącu
prowadzenia działalności gospodarczej.
72 Z tego dwie w 13 i jedna w 18 miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej.
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2. Celem projektu było obniżenie poziomu bezrobocia i bierności
zawodowej oraz wzrost poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim. Jako efekt jego realizacji przewidziano
uzyskanie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej przez 70 osób w wieku powyżej 29. roku życia oraz wsparcie
inicjatyw i rozwiązań zmierzających do zakładania działalności gospodarczych przez 60 osób w wieku powyżej 2.9 roku życia.

3. Podobnie jak w przypadku projektu Przedsiębiorczy Powiat Nyski każdy
uczestnik projektu był zobowiązany do prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego jej rozpoczęcia. Wszyscy uczestnicy (60 osób), którzy otrzymali dofinasowanie
na rozpoczęcie działalności gospodarczej spełnili ten warunek. Ponadto
na podstawie ogólnodostępnych danych w CEIDG ustalono, że na dzień
5 listopada 2019 r. 24 (40%) uczestników projektu nadal prowadziło
działalność gospodarczą, 17 (28,3%) zawiesiło jej prowadzenie,
a 19 (31,7%) zakończyło działalność gospodarczą.

4. Badaniem kontrolnym objęto wydatki Stowarzyszenia „Promocja
Przedsiębiorczości” w łącznej kwocie 1009 tys. zł poniesione i wykazane
w trzech wnioskach o płatność sporządzonych za okres: od 1 października
do 30 listopada 2018 r., od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. oraz
od 1 do 31 października 2017 r. Obejmowały one m.in.: a/ dotacje na założenie działalności gospodarczej – 701,1 tys. zł; b/ podstawowe wsparcie
pomostowe – 115, 3 tys. zł; c/ wynagrodzenie personelu – 59 tys. zł.
Wszystkie wydatki wykazane w ww. wnioskach o płatność spełniały
wymogi kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym: a/ poniesiono je zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie; b/ zostały uwzględnione w założeniach
finansowych projektu; c/ były niezbędne do realizacji jego celów oraz
d/ zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie
o dofinansowanie.
5. W wyniku weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań dotyczących wyłonienia wykonawców, którym powierzono
przeprowadzenie szkoleń i doradztwa specjalistycznego stwierdzono,
że Stowarzyszenie prawidłowo przeprowadziło i udokumentowało
rozeznanie rynku, o którym mowa w § 23 pkt 3 umowy o dofinansowanie,
poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej przez okres 7 dni i jednocześnie przesłało zapytanie ofertowe
do trzech potencjalnych wykonawców.
Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób
bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim
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1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Projektanci Kariery (…) 1 sierpnia 2018 r. zawarł z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Opolu umowę o dofinansowanie projektu. Zgodnie z ww. umową
całkowita wartość projektu wynosiła 965,4 tys. zł, a przyznane dofinansowanie – 915,9 tys. zł (stanowiące 85% wydatków kwalifikowalnych),
w tym ze środków RPO WO w kwocie 820,6 tys. zł, a ze środków dotacji
celowej w kwocie 95,3 tys. zł. Pozostałą kwotę w wysokości 49,5 tys. zł
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stanowić miał wkład własny beneficjenta. Projekt realizowany był w ramach
osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy działanie 7.2. Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy.
Datę rozpoczęcia realizacji projektu ustalono na 1 lutego 2018 r., datę
zakończenia realizacji zakresu rzeczowego na 30 listopada 2019 r., a finansowego na 31 grudnia 2019 r.

2. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej
i podniesienie kwalifikacji 60 osób w wieku powyżej 29. roku życia,
pozostających bez pracy (w tym bezrobotnych, poszukujących pracy oraz
nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego
lub namysłowskiego. W szczególności zakres przedmiotowy projektu
obejmował cztery zadania:
− doradztwo zawodowe i psychologiczne, składające się m.in z indywidualnego doradztwa psychologicznego w zakresie treningu motywacji
oraz diagnozowania uczestnika projektu w zakresie ścieżki aktywizacji
zawodowej, a także indywidualnego doradztwa zawodowego;
− przeprowadzenie szkoleń (kursów zawodowych, IT i/lub podnoszących kompetencje) kończących się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji wraz z wypłaceniem stypendium
szkoleniowego;
− kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru
zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej
osoby;
− wsparcie w postaci trzy miesięcznych staży zawodowych (otrzymania stypendium stażowego) dla 48 uczestników projektu w celu
zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

3. We wniosku o płatność rozliczającym postęp rzeczowy za okres
od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. wykazano, że spośród siedmiu
kluczowych wskaźników produktu, pięć73 zostało osiągniętych
na docelowym poziomie (100%) lub wyższym. W przypadku dwóch
pozostałych wskaźników, tj.: Liczba osób biernych zawodowo objętych
wsparciem w programie oraz Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem
w zakresie kompetencji cyfrowych poziom ich osiągnięcia stanowił odpowiednio 20% oraz 94,4% wartości docelowych.

4. Wykazane do refundacji ww. wniosku o płatność wydatki związane z wypłatą stypendium szkoleniowego w kwocie 38,7 tys. zł oraz
stypendium stażowego wraz z kosztami badań lekarskich w kwocie
7, 5 tys. zł stanowiły wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków. Pozostałe wydatki wykazane
w tym wniosku związane z wynagrodzeniem podmiotu świadczącego
usługi szkoleniowe nie spełniały warunku kwalifikowalności.

73 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie
(objęto wsparciem 58 osób); Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem
w programie (21 osoby); Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
(9 osób); Liczba osób w wieku 50. lat i więcej objętych wsparciem w programie (21 osób); Liczba
osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (45 osób).
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W trakcie realizacji
tego projektu naruszone
zostały zasady udzielania
zamówień

5. Ustalenia kontroli oraz uprzednio dokonane przez WUP w trakcie weryfikacji postępu rzeczowego projektu wskazują, że przedsiębiorca w toku
realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia
na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie organizacji kursów
IT oraz trzech szkoleń zawodowych (operatora wózków widłowych,
pracownika biurowego oraz dotyczącego profesjonalnej obsługi klienta)
niezgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. W ramach prowadzonego postępowania nie przewidział
możliwości składania ofert częściowych, co przy zróżnicowaniu tematycznym i wymogach dotyczących miejsc realizacji szkoleń w różnych
miejscowościach miało charakter dyskryminujący z uwagi na wyeliminowanie z udziału w postępowaniu wykonawców zdolnych do realizacji
wyłącznie poszczególnych części tego zamówienia. W odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym beneficjent udzielił
zamówienia podmiotowi organizującemu szkolenia, który na etapie
szacowania wartości zamówienia (zapytanie ofertowe skierowano
do trzech potencjalnych wykonawców) przedstawił najtańszą ofertę
szkolenia jednego uczestnika projektu (2,5 tys. zł). Po tak przeprowadzonym postępowaniu i zawarciu umowy beneficjent dokonał nieuprawnionych zmian jej postanowień poprzez rezygnację z jednego ze szkoleń74
oraz zmianę łącznej liczby ich uczestników, podczas gdy w zapytaniu
ofertowym nie przewidział możliwości takiej modyfikacji przedmiotu
zamówienia, jak również nie określił warunków zwiększenia liczby osób
objętych szkoleniami. Powyższe stanowiło naruszenie odpowiednio pkt.
8 oraz pkt 22 podrozdziału 6.5.2 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności
wydatków. W konsekwencji tego, wydatki poniesione na wynagrodzenie
wykonawcy wyłonionego w ramach tego postępowania nie spełniały
warunku kwalifikowalności określonego w pkt 6.2.3 lit. g) Rozdziału 6
tych ww. wytycznych, zgodnie z którym za wydatek kwalifikowalny
uznaje się wydatek dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
6. W wyniku weryfikacji ww. wniosku o płatność WUP w Opolu również
zakwestionował kwalifikowalność wydatków na kwotę 39, 5 tys. zł
z powodu naruszenia zasady konkurencyjności w ramach postępowania
dotyczącego wyłonienia wykonawcy szkoleń (31,6 tys. zł koszty bezpośrednie oraz 7,9 tys. zł koszty pośrednie). W ocenie IP zasada konkurencyjności
została naruszona z powodu zmiany postanowień zawartej umowy oraz
określenia dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu.
Beneficjent wniósł zastrzeżenia do tej weryfikacji w zakresie naruszenia zasady konkurencyjności, które nie zostały uwzględnione, w związku z tym IP wszczęła postępowanie administracyjne zgodnie z art. 61 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego75.
Do dnia zakończenia kontroli powyższe postępowanie nie zostało zakończone.

7. Beneficjent na dzień zakończenia kontroli złożył do IP łącznie siedem
wniosków o płatność, w terminach wynikających z § 11 umowy
o dofinansowanie, tj. nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie
do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Do wniosku
74 Tj. szkolenia zawodowego operator wózków widłowych.
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o płatność za okres od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r, tj. objętego
badaniem kontrolnym, załączano kopie wymaganych dokumentów (w tym
potwierdzających poniesienie kosztów wynagrodzenia psychologa, organizacji szkoleń, wypłaty stypendium szkoleniowego oraz koszty związane
z organizacją straży) wymienionych we wniosku o dofinansowanie.
Pakiet II – Edukacja a rynek pracy

W ramach tego pakietu kontrolą objęto pięć projektów, które w założeniach wpisywały się w jego cele szczegółowe, tj. kształtowanie
i wspomaganie rozwoju osobowego uczniów, poprawę przygotowania
praktycznego absolwentów szkół, dopasowanie oferty kształcenia
do potrzeb gospodarki regionu.
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
1. Powiat nyski 21 marca 2016 r. zawarł z UMWO (Lider) umowę partnerską na rzecz realizacji projektu Wsparcie kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach. Do zadań powiatu, jako partnera
projektu należała modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Nysie w celu stworzenia pracowni
odnawialnych źródeł energii i systemów klimatyzacji oraz pracowni
budowlanych z zakresu materiałoznawstwa i technologii ciesielskich,
utworzenie pracowni symulacyjnej procesy spawania, doposażenie
pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz stworzenie
pracowni grafiki komputerowej. We wniosku o dofinansowanie złożonego
przez powiat nyski wartość planowanego zadania przypisanego powiatowi
nyskiemu określono na kwotę 4058, 6 tys. zł, z tego dofinansowanie
ze środków europejskich w wysokości 3180,3 tys. zł. Zadanie miało
być realizowane przez powiat w okresie od kwietnia 2016 r. do grudnia
2017 r. Projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej X Inwestycje
w infrastrukturę społeczną działanie 10.4 Inwestycje w infrastrukturę
edukacyjną i szkoleniową.

Realizacja projektów
umożliwiła podniesienie
poziomu wiedzy
uczniów oraz kwalifikacji
nauczycieli

2. Celem projektu było dostosowanie edukacji do potrzeb lokalnego
rynku pracy, zwiększenie efektywności edukacji oraz jej upowszechnienie w regionie poprzez modernizację, prace remontowe, wyposażenie
i doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny
sprzęt niezbędny do realizacji procesu kształcenia lub egzaminowania
w określonej specjalizacji regionalnej.
Przeprowadzone w ramach kontroli oględziny wykazały, że w wyniku
realizacji projektu nadbudowano dodatkowe piętro nad budynkiem CKZiU,
w którym powstały cztery pracownie dydaktyczne oraz rozbudowano
jego część parterową, w której powstało stanowisko obsługi pojazdów
w osobnym wjazdem. Wykonano również łącznik pomiędzy budynkami
CKZiU, w którym zlokalizowano m.in. stanowisko do badania systemu
wentylacji mechanicznej z rekuperatorem i gruntowym wymiennikiem
ciepła76. W wyniku realizacji projektu wyposażono również pracownię
odnawialnych źródeł energii, w której znajdowały się m.in. stanowisko
do badania hybrydowego systemu solarno-wiatrowego, stanowisko
76 Połączone ze stanowiskami komputerowymi w pracowni odnawialnych źródeł energii
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do badania instalacji ciepłej wody użytkowej z kolektorem próżniowym
i pompą ciepła powietrze-woda, stanowisko do badania kolektora
płaskiego hybrydowego PVT77 zasilającego instalacje CWU78, system
SCADA79 do centralnego stosowania i nadzoru stanowisk dydaktycznych
oraz zestawy komputerowe do stanowisk SCADA. W ramach projektu
pracownię procesów spawania doposażono w sześć kompletów urządzeń
spawalniczych metodą Mag z osprzętem oraz cztery komplety urządzeń
spawalniczych metodą TIG z osprzętem. Zakupiono również symulator
spawalniczy. Pracownie budowalne doposażono m.in. wiertarki udarowe
ręczne (6 szt.), wagi elektroniczne do 30 kg (6 szt.), mieszadła warsztatowe do kleju (6 szt.), szlifierki kątowe (6 szt.), wiertarko-wkrętarki
akumulatorowe z oprzyrządowaniem (6 szt.), drabiny aluminiowe oraz
rusztowania aluminiowe jezdne (po 6 szt.). Pracownię grafiki komputerowej wyposażono w 15 zestawów komputerowych z monitorem 24”,
15 manipulatorów 3D, 15 tabletów graficznych, urządzenie wielofunkcyjne laserowe A3 oraz serwer plików. W ramach projektu zakupiono
również 32 stoły warsztatowe, 64 taborety warsztatowe, cztery szafki
ubraniowe, cztery biurka warsztatowe oraz osiem regałów magazynowych. Wszystkie znajdowały się nowych pracowniach dydaktycznych.
Zakupione wyposażenie zgodne było z wyposażeniem wykazanym
we wnioskach o płatność.
Zdjęcie nr 1 i 2
Wybrany sprzęt dydaktyczny zakupiony na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nysie

Źródło: materiały własne NIK.

3. W wyniku badania zamówienia publicznego dotyczącego rozbudowy CKZiU przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
stwierdzono m.in. że: a/ postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo, z zachowaniem terminów wynikających z przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych80; b/ osoby wykonujące
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły pisemne
oświadczenie o braku występowania okoliczności, o których mowa
77 Photovoltaic Thermal – moduły fotowoltaiczne.
78 Instalacja ciepłej wody użytkowej.

79 Supervisory Control And Data Acquisition – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu
technologicznego lub produkcyjnego.
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w art. 17 ust. 1 ww. ustawy; c/ ogłoszenie o zamówieniu spełnia wymogi,
o których stanowi art. 41 ustawy Pzp, a SIWZ wymogi art. 36 ustawy
Pzp; d/ przedmiot zamówienia i jego wartość zostały określone zgodnie
z zasadami określonymi w art. 29–35 ustawy Pzp; e/ wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 5 i 6 umowy partnerskiej na rzecz realizacji
projektu do zadań kontrolowanej jednostki należało m.in. przekazywanie
Liderowi w terminie do 5 dni roboczych każdego miesiąca informacji
o postępie rzeczowym i finansowym projektu, dokonanym w miesiącu
go poprzedzającym oraz zestawień poniesionych wydatków i wyciągów
bankowych rachunku.
W okresie od podpisania ww. umowy w dniu 21 marca 2016 r. do zakończenia projektu w dniu 30 września 2017 r. (protokół odbioru końcowy z dnia 11 października 2017 r.) złożono jedynie pięć informacji
o postępie rzeczowym i finansowym wraz z zestawieniem poniesionych
wydatków, tj. w dniu 3 czerwca 2016 r., 8 czerwca 2017 r. 6 lipca 2017 r.,
3 sierpnia 2017 r. oraz 12 września 2017 r.

Przy realizacji
projektu stwierdzono
naruszenie obowiązków
sprawozdawczych oraz
wymogów dotyczących
umów o zamówienie
publiczne

5. W umowie o udzielenie zamówienia publicznego nie zamieszczono
zapisów o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp. W myśl tego przepisu
umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy powinna zawierać
postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1/ stawki podatku od towarów i usług; 2/ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3/ zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę.
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1

1. Miasto Opole 30 marca 2017 r. zawarło z WUP w Opolu umowę o dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu
pn. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1. W ramach projektu przewidziano, że Miasto Opole (Lider) – wspólnie z partnerami – zwiększy
możliwości praktycznego przygotowania 866 uczniów z 12 zespołów
szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej do wykonywania
zawodu, poprzez organizowanie m.in. staży i praktyk zawodowych
w przedsiębiorstwach.
Całkowite koszty projektu wynikające z zawartej umowy wyniosły
2794,8 tys. zł, a przyznane dofinansowanie – 2514,1 tys. zł (stanowiące
89,95% wydatków kwalifikowalnych), w tym ze środków RPO WO
2014–2020 w kwocie 2375, 5 tys. zł (85%), a ze środków dotacji celowej
w kwocie 138,5 tys. zł (4,95%). Pozostałą kwotę w wysokości 280,6 tys. zł
stanowić miał wkład własny miasta Opola oraz jego partnerów w realizacji projektu. Datę rozpoczęcia realizacji ww. projektu ustalono
na 1 stycznia 2017 r., a datę zakończenia realizacji zakresu rzeczowego
i finansowego odpowiednio na 31 sierpnia 2019 r. oraz 31 października
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2019 r. Projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej IX Wysoka
jakość edukacji działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

2. Celem projektu był rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy,
mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy,
wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią funkcjonowanie na zmieniającym
się rynku pracy. Na zakończenie realizacji rzeczowej projektu spośród
ośmiu kluczowych wskaźników produktu sześć zostało osiągniętych
na docelowym poziomie (100%) lub wyższym. W przypadku dwóch pozostałych wskaźników, tj.: Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie
oraz Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy poziom ich osiągnięcia stanowił
odpowiednio 90,57%81 oraz 86,62%82 wartości docelowych.

3. Wydatki wykazane we wniosku o płatność za okres od 1 października
do 31 grudnia 2018 r. objęte kontrolą NIK w łącznej kwocie 66,7 tys. zł
z tytułu:
− realizacji staży zawodowych dla 10 uczniów w kwocie 25 tys. zł;
− refundacji dla pracodawców wynagrodzenia opiekunów stażystów
w łącznej kwocie 9,1 tys. zł;
− refundacji wynagrodzenia specjalisty ds. staży zawodowych uczniów
w łącznej kwocie 11,5 tys. zł;
− zorganizowania kursu przygotowującego do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla 16 uczniów w kwocie 6,4 tys. zł;
− zorganizowania kursu w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy dla 24 uczniów w łącznej
kwocie 12,7 tys. zł;
− z organizowania kursu kwalifikacyjnego dla dwóch nauczycieli
w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem w kwocie 2 tys. zł
spełniały kryteria określone w podrozdziale 6.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków, tj. m.in. zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie i były niezbędne do realizacji
celów projektu. Ponadto wydatki te zostały należycie udokumentowane,
wykazane we wniosku o płatność i dotyczyły zrealizowanych usług.

4. Urząd Miasta Opola na dzień zakończenia kontroli złożył łącznie
13 wniosków o płatność, w terminach wynikających z § 11 umowy
o dofinansowanie, tj. pierwszy sprawozdawczy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 11 kolejnych w każdym przypadku do 10
dni roboczych od zakończenia trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, tj. nie rzadziej niż raz na kwartał oraz końcowy w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.
Do wniosku o płatność za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia
2018 r., tj. objętego badaniem kontrolnym, zgodnie z próbą wskazaną przez
IP załączano następnie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.

81 Wsparciem objęto 48 nauczycieli (53 wartość docelowa).
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82 Wsparciem objęto 272 uczniów (314 wartość docelowa).
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Ostatecznie IP zatwierdziła złożony przez Urząd wniosek o płatność
poświadczając tym samym wydatki kwalifikowalne w wysokości 545,
2 tys. zł.
Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni
Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimnazjum nr 2 w Nysie

1. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą 17 lutego 2017 r.
całkowita wartość projektu wyniosła 514,6 tys. zł, w tym: kwota dofinansowania 488,9 tys. zł, z tego: a/ ze środków europejskich 437,4 tys. zł
(85 % wydatków kwalifikowalnych); b/ ze środków dotacji celowej
51,4 tys. zł oraz wkład własny 25,7 tys. zł. Okres realizacji projektu
wyznaczono od 1 maja 2017 r. do 28 lutego 2019 r. (zakończenie rzeczowe)
oraz do 29 kwietnia 2019 r. (zakończenie finansowe). Projekt realizowany
był w ramach osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji działania 9.1
Rozwój edukacji.

2. Celem było wsparcie kształcenia ogólnego poprzez stworzenie warunków do nauczania i uczenia się eksperymentalnego nauczycielom
i uczniom szkół prowadzonych przez gminę. Cel projektu miał zostać
zrealizowany poprzez doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia przy Gimnazjum nr 2 w Nysie, oferującej
możliwość eksperymentalnego nauczania i kształcenia w odpowiednio
wyposażonych czterech pracowniach: matematyczno-informatycznej,
fizycznej, chemicznej i biologiczno-geograficznej. W projekcie miało uczestniczyć 12 szkół, których organem prowadzącym była gmina83. Zakres
projektu obejmował m.in.: a/ doposażenie Eksperymentowni w pomoce
dydaktyczne i sprzęt informatyczny; b/ utworzenie e-platformy; c/ cykl
szkoleń dla nauczycieli; d/ przeprowadzenie zajęć przez trzy semestry
szkolne z bloku: chemicznego, fizycznego, biologiczno-geograficznego
i matematyczno-informatycznego. Działania projektu miały być dostosowane do specyficznych potrzeb uczestników, a metody pracy umożliwić
uczniom i nauczycielom zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności
(kompetencji/kwalifikacji) poprzez wdrożenie eksperymentalnych form
nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż tradycyjna.

3. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązał się
do osiągnięcia czterech kluczowych wskaźników produktów, tj.:
a/ liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (38 osób); b/ liczba
uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (288 osób); c/ liczba osób pochodzących z obszarów
wiejskich (326 osób); d/ liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (2 szt.) oraz trzech wskaźników
kluczowych rezultatów realizacji projektu: a/ liczba nauczycieli,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (38 osób); b/ liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (2 szt.);
c/ liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu

83 Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 5 i nr 10 w Nysie; Sportowa Szkoła Podstawowa w Nysie; Zespół
Szkolno-Przedszkolny w: Białej Nyskiej, Goświnowicach, Kopernikach.
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programu (288 osób). Wartości docelowe wskaźników zostały osiągnięte
zgodnie z założeniami, co wykazano we wniosku o płatność końcową. Tym
samym wskazany we wniosku o dofinansowanie cel projektu zostały
zrealizowany.

4. Badaniem kontrolnym objęto dwa wnioski o płatność rozliczające
postęp rzeczowy o najwyższej wnioskowanej kwocie refundacji, tj.:
wniosek o płatność za okres od 1 sierpnia do 31 października 2017 r. oraz
za okres od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
W ramach pierwszego z ww. wniosków o płatność rozliczono wydatki
kwalifikowalne na kwotę 224,8 tys. zł, w tym obejmujące: a/ wyposażenie
szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne i środki czystości na kwotę
99,9 tys. zł; b/ zakup sprzętu komputerowego i nagród w ramach quizu
na kwotę 69,7 tys. zł; c/ szkolenie dla 38 nauczycieli na kwotę 7,9 tys. zł;
d/ koszty utworzenia e-platformy i administrowania strony internetowej
za miesiąc sierpień w wysokości 2,3 tys. zł oraz e/ wydatki rozliczane
ryczałtowo (koszty pośrednie) w kwocie 45 tys. zł. Odbiór zakupionego
sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych i środków czystości
został potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym odpowiednio
z 14 lipca 2017 r. oraz z 25 lipca 2017 r.
W ramach drugiego z ww. wniosków o płatność rozliczono wydatki kwalifikowalne na kwotę 42,6 tys. zł, w tym: a/ koszty administrowania strony
internetowej obejmujące okres od września do grudnia 2017 r. w kwocie
1,2 tys. zł; b/ wydatki dotyczące prowadzenia zajęć z chemii w kwocie 3,5 tys. zł; c/ wydatki dotyczące prowadzenia zajęć z fizyki kwocie
3,5 tys. zł; d/ wydatki dotyczące prowadzenia zajęć z biologii i geografii
w kwocie 3,3 tys. zł; e/ wydatki dotyczące prowadzenia zajęć z matematyki w kwocie 3,4 tys. zł; f/ wydatki na organizację wycieczek do Krasiejowa i Wrocławia na łączna kwotę 17,9 tys. zł; g/ usługę gastronomiczną
na kwotę 1,3 tys. zł oraz wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie)
w kwocie 8,5 tys. zł.
Ww. wydatki spełniały wymogi kwalifikowalności określone w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów
Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje
1. Na podstawie umowy z 28 lipca 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu przyznał Opolskiemu Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej dofinasowanie na realizację projektu
Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów w kwocie 4165,5 tys. zł,
stanowiącej 91,02% wydatków kwalifikowanych (4576,4 tys. zł, stanowiących jednocześnie całkowitą wartość projektu). Pozostała kwota
(410,9 tys. zł) stanowiła wkład własny beneficjenta. Zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie projekt miał być skierowany do uczniów i nauczycieli z 32 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Aglomeracji Opolskiej, prowadzących kształcenie ogólne, położonych
w sześciu gminach, tj. Krapkowice, Komprachcice, Dąbrowa, Prószków, Opole
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i Tarnów Opolski. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. (końcowa data kwalifikowalności wydatków). Zgodnie z założeniami projektu, miało wziąć w nim udział 2380
uczestników (z tego 2200 uczniów i 180 nauczycieli).

Na podstawie umowy z 11 sierpnia 2016 r. Fundacji przyznano dofinansowanie w kwocie 479,1 tys. zł na realizację projektu Mikroświat
– makrowiedza. Edukacyjne ewolucje. Przyznana kwota stanowiła
94% wydatków kwalifikowanych, wynoszących 509,7 tys. zł (całkowita
wartość projektu). Pozostałą kwotę (30,5 tys. zł) stanowił wkład własny
beneficjenta. We wniosku o dofinansowanie wskazano, że przedmiotem
projektu będzie wsparcie uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach i Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu. Realizację projektu zaplanowano na okres 1 sierpień 2016 r.–31 październik
2017 r. (końcowa data kwalifikowalności wydatków). Zgodnie z założeniami projektu, miało wziąć w nim udział 236 uczestników (z tego 200
uczniów i 36 nauczycieli)
Oba projekty realizowane były w ramach osi priorytetowej IX Wysoka
jakość edukacji.

2. W ramach projektu Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów
przewidziano w szczególności:
− organizację i przeprowadzenie warsztatów kreatywnego uczenia się,
warsztatów z programowania, grafiki komputerowej, robotyki, warsztatówbiologiczno-chemicznych, matematyczno-logicznych, fizyczno-doświadczalnych, przyrodniczo-eksperymentalnych, warsztatów Moja
wymarzona firma oraz językowych; zaplanowano ponadto przeprowadzenie grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego;
− realizację zajęć logopedycznych dla uczniów szkół w gminach Krapkowice, Prószków, Dąbrowa oraz szkół Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae
– w Opolu oraz w Raszowej;
− udział nauczycieli w studiach podyplomowych, np. w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, a także w warsztatach.
W ramach projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych oraz
specjalistycznego sprzętu. Przewidziano również transport uczniów
biorących udział w dodatkowych zajęciach oraz opracowanie scenariuszy
każdego typu zajęć i dostosowanie materiałów dydaktycznych do wieku
uczniów.
W ramach projektu Mikroświat–makrowiedza. Edukacyjne ewolucje
przewidziano w szczególności:
− przeprowadzenie warsztatów: kreatywności, biologiczno-chemicznych
„Mikroświat”, matematycznych i przyrodniczych, językowych oraz
wyjazdy w miejsca edukacji bezpośredniej;
− realizację warsztatów przyrodniczo-graficznych oraz warsztatów
z programowania;
− indywidualne doradztwo pedagogiczno-psychologiczne, warsztaty
Pracownia Rozwoju Osobistego;
− indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz warsztaty
Moja wymarzona firma.
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Przy realizacji projektu
naruszono zasady
udzielania zamówień
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3. Badanie prawidłowości danych, służących do wykazania wartości
wskaźników w projekcie Kolekcjonerzy, przeprowadzono na próbie
dokumentacji 586 uczniów – uczestników warsztatów stacjonarnych
w gminie Dąbrowa (19,9% uczniów objętych wsparciem w projekcie) oraz
182 nauczycieli uczestniczących w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych (100% nauczycieli). W przypadku projektu Mikroświat badanie
takie przeprowadzono na próbie dokumentacji wszystkich 244 uczniów
– uczestników warsztatów stacjonarnych oraz wszystkich 40 nauczycieli
uczestniczących w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że prawidłowo przypisano poszczególne rodzaje
warsztatów do uczestniczących w nich osób oraz właściwie zaklasyfikowano dany rodzaj szkolenia jako rozwijające kompetencje kluczowe,
kompetencje cyfrowe lub przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badaniem objęto również prawidłowość wartości
wskaźników dotyczących wyposażenia szkół w sprzęt TIK oraz wyposażenia pracowni szkolnych. W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że sprzęt i pomoce dydaktyczne zostały przekazane szkołom,
objętym wskaźnikami.
4. Kontrolą objęto trzy wnioski o płatność, rozliczające przyznaną zaliczkę
i sprawozdawcze, z tego:
− dwa dotyczące projektu Mikroświat: za okres od 1 października
do 31 grudnia 2016 r. – kwota wydatków kwalifikowanych: 187,8 tys. zł
oraz za okres od 1 września do 31 października 2017 r. (wniosek
końcowy) – kwota wydatków kwalifikowanych: 81,4 tys. zł.,
− wniosek za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. (wniosek końcowy), złożony w ramach projektu Kolekcjonerzy – kwota wydatków
kwalifikowanych: 386 tys. zł.
Badanie 566 pozycji wydatków bezpośrednich w łącznej kwocie
551,6 tys. zł, ujętych w ww. trzech wnioskach o płatność wykazało,
że wydatki te kwalifikowały się do dofinansowania ze środków RPO
WO. Wyjątek stanowiły wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wspomagających poniesione w ramach projektu Kolekcjonerzy. Wydatki
zostały rzeczywiście poniesione zgodnie z warunkami podrozdziału 6.4
Wytycznych i były zgodne z programem operacyjnym i SZOOP. Badane
wydatki zostały uwzględnione w budżetach obu projektów i poniesione
zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie, w związku z realizacją objętych tymi umowami projektów i w okresie kwalifikowalności.
Zostały należycie udokumentowane i wykazane we wnioskach o płatność.
Poniesione wydatki zostały zadeklarowane przez beneficjenta do dofinansowania w ramach projektów tylko jeden raz.
5. W ramach kontroli NIK stwierdzono, że wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wspomagających w ramach projektu Kolekcjonerzy,
z którymi beneficjent zawarł umowy zlecenia, zostały poniesione
bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania według zasad
wynikających z Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków.
Do zastosowania zasady konkurencyjności beneficjent zobowiązał
się we wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do umowy
o dofinansowanie projektu, w którym stwierdzono, że wszystkie zamó-
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wienia w projekcie realizowane będą zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków. Stosowana będzie zasada konkurencyjności
– zapytanie ofertowe zawierające m.in.: opis przedmiotu zamówienia,
warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny, kryteria oceny, opis sposobu przyznawania punktacji, termin składania ofert,
informacje nt. wykluczenia. Wszystkie zapytania ofertowe zostaną rozesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku
istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia) oraz upublicznione zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. na stronie internetowej OCDL FRDL. W przypadku wyboru: trenerów, doradców, pedagogów,
nauczycieli wspomagających, transportu procedura zapytania ofertowego
uruchomiona zostanie w czerwcu i lipcu 2016 r. Łączna kwota wydatków
zaplanowana w budżecie projektu na te wynagrodzenia i wypłacona
nauczycielom wspomagającym wyniosła 273,6 tys. zł. Przyczyną nieprzeprowadzenia postępowania wg zasady konkurencyjności było przyjęcie założenia, że wykonawcami usług powinni być nauczyciele pracujący
w danej placówce.
Pakiet III – Opieka żłobkowo-przedszkolna

W ramach tego pakietu kontrolą objęto cztery projekty, które
w założeniach wpisywały się w jego cele szczegółowe, tj. rozwój kompleksowej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, zwiększenie
dostępności i jakości usług instytucji opieki nad małym dzieckiem
oraz wspieranie rozwoju infrastruktury przyjaznej rodzicom.
Przebudowa budynku szpitala – oddziałów ginekologiczno-położniczego
i noworodkowego w ZOZ Olesno (II etap)
1. W umowie o dofinansowanie projektu określono całkowitą wartość
projektu w kwocie 3083,4 tys. zł, w tym dofinansowanie – 2000 tys. zł
(stanowiące nie więcej niż 64,31% wydatków kwalifikowanych) i wkład
własny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie – 1083,4 tys. zł (stanowiący nie mniej niż 35,69% wydatków kwalifikowanych). Okres realizacji
projektu określono od 30 marca 2017 r. do 30 stycznia 2019 r. (zakończenie rzeczowe) i do 28 lutego 2019 r. (zakończenie finansowe). Projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę
społeczną działanie 10.1. Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania
nierówności w dostępie do usług.

W wyniku realizacji
projektów uzyskano
zakładane efekty
w zakresie wsparcia
matek i dzieci

2. Celem projektu miało być wsparcie podmiotu świadczącego usługi
zdrowotne oraz objęcie 1867 kobiet i 739 noworodków84 ulepszonymi
usługami zdrowotnymi, a rezultatem (celem): przyrost ludności objętej
takimi usługami o 74 osoby.

3. Przeprowadzone oględziny składników majątkowych nabytych w wyniku realizacji projektu wskazywały na osiągnięcie przez ZOZ w Oleśnie
jego zakładanych celów, w tym kluczowego wskaźnika produktu (Liczba
wspartych podmiotów leczniczych) oraz rezultatu (Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi). Składanki tego majątku były wykorzystywane
84 Wartość rzeczywista wskaźnika: 2680, w tym 1921 kobiet i 759 noworodków oszacowana
na podstawie danych historycznych oraz prognoz demograficznych.
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zgodnie z przeznaczeniem w oddziale ginekologiczno-położniczym i noworodkowym, a ich nabycie uzasadnione było celami projektu. ZOZ w Oleśnie, w rok po zakończeniu realizacji projektu, poinformował Instytucję
Zarządzającą o osiągnięciu wskaźników rezultatu w pełnym zakresie.

Na podstawie danych statystycznych gromadzonych w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym ZOZ w Oleśnie ustalono średnią miesięczną liczbę
pacjentów i tzw. osobodni na oddziale ginekologiczno-położniczym, która
w latach 2017–2018 wynosiła odpowiednio 177 i 160 pacjentów oraz 552
i 469 osobodni, a na oddziale noworodkowym: 83 i 69 pacjentów oraz
322 i 271 osobodni. Średnia miesięczna liczba pacjentów oraz osobodni
od marca do października 2019 r. na oddziale ginekologiczno-położniczym wynosiła odpowiednio: 206 i 500, a na oddziale noworodkowym
– 86 i 311. Dane te wskazują na średniomiesięczny wzrostowy trend liczby
pacjentów i osobodni w tych oddziałach, po zrealizowaniu projektu.

Podmiot realizujący
projekt naruszył
obowiązki
sprawozdawcze
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4. Na podstawie złożonych wniosków o płatność ZOZ w Oleśnie otrzymał dofinansowanie w wysokości 1982,9tys. zł, które wykorzystano
w okresie kwalifikowalności wydatków. Wszystkie wydatki dotyczyły
zrealizowanego projektu i stanowiły wydatki kwalifikowane, zgodnie
z pkt 6.2 ppkt 3 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności. Dokumenty stanowiące podstawą rozliczeń (płatności, refundacji) były prawidłowo opisane, sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

5. ZOZ Oleśnie przekazywał do Instytucji Zarządzającej z naruszeniem
terminów:
− trzy (spośród czterech) wnioski o płatność – sprawozdawcze
(o zaliczkę i refundację) z realizacji projektu Przebudowa oddziału
ginekologiczno-położniczego z opóźnieniem wynoszącym 76, 27 i 43
dni oraz dwa (spośród trzech) wnioski o płatność – sprawozdawcze
(o zaliczkę) z realizacji projektu Zakup tomografu komputerowego,
z opóźnieniem wynoszącym 104 i 26 dni;
− jeden wniosek o płatność dotyczący projektu Przebudowa oddziału
ginekologiczno-położniczego rozliczający otrzymaną zaliczkę w wysokości 1071 tys. zł z opóźnieniem 73 dni.
Ponadto w projekcie Przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego
kontrolowana jednostka złożyła cztery wnioski o płatność , pomimo tego, że zobowiązana była do złożenia sześciu takich wniosków
(do dnia: 24 listopada 2017 r., 24 lutego 2018 r., 24 maja 2018 r., 24 sierpnia
2018 r., 24 listopada 2018 r. i wniosek końcowy do 15 marca 2019 r.).
Nieterminowe złożenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę
w projekcie Przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego (opóźnienie
wyniosło 73 dni) spowodowało natomiast, zgodnie z § 9 ust. 13 umowy
o dofinansowanie, obowiązek zapłaty przez kontrolowaną jednostkę
odsetek obliczanych jak dla zaległości podatkowych. Odsetki takie, w kwocie
17,8 tys. zł zostały zapłacone przez ZOZ w Oleśnie w dniu 15 kwietnia
2019 r. Przyczyną nieterminowego złożenia wniosków o płatność było
przeoczenie, wynikające z realizacji pozostałych zadań i projektów.
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Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!
1. Miasto Opole 27 października 2017 r. zawarło z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Opolu umowę o dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!
W ramach tego projektu przewidziano, że Miasto Opole (Lider) – wspólnie
z partnerami – utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 miesięcy)
oraz istniejące (przez okres 12 miesięcy) miejsca opieki nad dziećmi do lat
3 na terenie miasta Opola, tj. we wszystkich pięciu publicznych żłobkach
oraz trzech niepublicznych („Niedźwiadek”, „Akademia Kinder Centrum”
oraz „Kraina Marzeń”). Projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy działania 7.6. Godzenie życia
prywatnego i zawodowego.
Całkowite koszty projektu wynikające z zawartej umowy wyniosły
6646,5 tys. zł, a przyznane dofinansowanie – 5901,4 tys. zł (stanowiące
88,79% wydatków kwalifikowalnych), w tym ze środków RPO WO
2014–2020 w kwocie 5649,5 tys. zł (85%), a ze środków dotacji celowej
w kwocie 251,8tys. zł (3,79%). Pozostałą kwotę w wysokości 745,1 tys. zł
stanowić miał wkład własny miasta Opola oraz jego partnerów w realizacji
projektu. Datę rozpoczęcia realizacji ww. projektu ustalono na 1 czerwca
2016 r., a datę zakończenia realizacji zakresu rzeczowego i finansowego
na 31 grudnia 2019 r., przy czym zgodnie z akceptacją Instytucji Pośredniczącej termin zakończenia został przesunięty odpowiednio na 31 grudnia
2020 r. oraz 31 stycznia 2021 r.

2. Celem projektu było zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi
do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnienia osób
sprawujących nad nimi opiekę. Miasto Opole jako Lider projektu zobowiązało się do osiągnięcia kluczowego wskaźnika produktu (Liczba osób
opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie)
w postaci zapewnienia łącznie 245 miejsc opieki, w tym 215 w ramach
pięciu żłobków publicznych oraz 30 w ramach zadania polegającego
na zatrudnieniu 30 opiekunek dziennych. Ponadto miasto Opole zobowiązało się do utworzenia nowych 30 miejsc opieki w ramach drugiego
z kluczowych wskaźników produktu, tj. Liczba utworzonych miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. W zatwierdzonym przez IP wniosku o płatność za okres od 1 listopada
2018 r. do 31 stycznia 2019 r. wykazano, że jeden ze wskaźników produktu: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (109 szt.)
został osiągnięty w 100%, a drugi, tj. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie został osiągnięty
na poziomie 79,25% (294 osoby spośród planowanych 371 otrzymały
wsparcie w ramach projektu).
W ramach zadania polegającego na zatrudnieniu 30 opiekunek dziennych Prezydent w I połowie 2019 r. ogłosił85 dwa konkursy ofert dotyczące
wyboru dziennych opiekunów, które następnie zostały unieważnione

85 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola: nr OR-I.0050.90.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. oraz
nr OR-I.0050.221.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
dotyczącego wyboru dziennych opiekunów.
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z powodu braku złożonych ofert. Tym samym na dzień zakończenia kontroli zadanie nie zostało zrealizowane.

4. Wydatki związane z refundacją kosztów wynagrodzeń 22 opiekunów
zatrudnionych w pięciu żłobkach publicznych stanowiące dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w łącznej kwocie 109,2 tys. zł wykazane we wniosku o płatność za okres od 1 listopada 2018 r. do 31 stycznia
2019 r. spełniały kryteria określone w podrozdziale 6.15 Koszty związane
z angażowaniem personelu oraz 6.15.1 Stosunek pracy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, tj. m.in.: łączne zaangażowanie zawodowe
ww. personelu projektu, nie przekraczało 276 godzin miesięcznie, opiekunowie byli oddelegowani w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio
z realizacją projektu, co było odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę oraz zakresem czynności służbowych.
Zdjęcie nr 3 i 4
Wnętrze żłobka publicznego nr 3 w Opolu, w którym utworzono nowe miejsca opieki
nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!

Źródło: materiały własne NIK.

Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!
1. Strzeleck ie Centrum Obsł ugi Biznesu „ SCOB” 24 k w iet nia
2017 r. zawarło z Zarządem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!
w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.1
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Zgodnie
z ww. umową wartość projektu wynosiła 1 999,5 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 1 888,4 tys. zł (środki europejskie 1 699,6 tys. zł
i 188,8 tys. zł) oraz wkład własny 111, 1 tys. zł.
Realizację projektu przewidziano w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 listopada
2019 r. (zakończenie rzeczowe) oraz 30 grudnia 2019 r. (zakończenie finansowe).
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2. Celem projektu było umożliwienie dostępu do wysokiej jakości
usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży i małych dzieci, a tym samym
zapewnienie bezpiecznego przebiegu ciąży, porodu bez powikłań oraz
wydłużenie i poprawę jakości życia dziecka. W projekcie przewidziano
przeprowadzenie badań prenatalnych dla 1335 kobiet poniżej 35. roku
życia do 20. tygodnia ciąży. Ponadto założono, że co najmniej 100 kobiet
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zostanie objętych usługą mobilnej opieki okołoporodowej w ramach
szkoły rodzeniu i/lub poradni laktacyjnej. W projekcie zaplanowano szczepienia przeciwko pneumokokom 154 dzieci w wieku do 2 lat oraz przebadanie psychometryczne 46 dzieci do lat 2 w tym dla co najmniej 23 dzieci
zaplanowano udzielenie mobilnego instruktażu rehabilitacji w warunkach
domowych w ramach niwelowania nieprawidłowości rozwoju.

3. Badaniem kontrolnym objęto wydatki Beneficjenta (Lidera) poniesione
i wykazane w dwóch wnioskach o płatność sporządzonych za okres:
od 10 maja do 30 czerwca 2017 r. oraz od 1 lipca do 30 września 2017 r.
W ramach ww. wniosków Beneficjent rozliczył wydatki w łącznej kwocie
329,4 tys. zł, w tym wydatki Lidera w kwocie 321,3 tys. zł. Obejmowały
one: a/ zakup środka trwałego w kwocie 190 tys. zł86; b/ zakup szczepionek przeciw pneumokokom w kwocie 26,6 tys. zł; c/ koszt nieinwazyjnych
badań prenatalnych dla kobiet poniżej 35 roku życia w kwocie 16,6 tys. zł;
d/ wkład własny w postaci użyczenia gabinetu lekarskiego pod badania
prenatalne – 2,6 tys. zł; e/ wynagrodzenie personelu w kwocie 31,8 tys. zł,
f/ wydatki rozliczone ryczałtowo (koszty pośrednie) w kwocie 53,5 tys. zł.
Wszystkie wydatki Lidera wykazane w ww. wnioskach o płatność
spełniały wymogi kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków.
Wszystko zaczyna się w przedszkolu

1. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z 7 lutego 2017 r.
całkowita wartość projektu wyniosła 585,7 tys. zł, w tym: kwota dofinansowania 497,7 tys. zł (85% wydatków kwalifikowalnych) oraz wkład
własny 88 tys. zł. Okres realizacji projektu wyznaczono od 1 lipca 2017 r.
do 30 czerwca 2019 r. (zakończenie rzeczowe) oraz do 29 sierpnia 2019 r.
(zakończenie finansowe). Projekt realizowany był przez Gminny Zarząd
Oświaty w Nysie w ramach osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji
działania 9.1 Rozwój edukacji.

2. Celem było zapewnienie dostępności do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w Gminie Nysa wpływającej na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt miał być realizowany we wszystkich 12 ośrodkach wychowania przedszkolnego87 (w tym
jednym integracyjnym), których organem prowadzącym była Gmina88.
Zakres projektu obejmował: a/ rozszerzenie oferty OWP o zajęcia
dodatkowe wyrównujące deficyty (logarytmiczne, ruchowe) i rozwijające uzdolnienia (badawcze, kreatywne); b/ doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym (studia podyplomowe, kursy, warsztaty i szkolenia) oraz
c/ dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania
przedszkolnego (zakup pomocy dydaktycznych). W zajęciach miały
86 Aparat do badań USG.

87 Dalej: OWP lub przedszkole.

88 Przedszkola: nr 1 w Nysie, nr 5 Integracyjne w Nysie, nr 6, 8, 9, 10, 12 z oddziałami zamiejscowymi
w Kępnicy i Hajdukach Nyskich, nr 14 w Nysie z oddziałami zamiejscowymi w Rusocinie oraz
w czterech przedszkolach funkcjonujących w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych w:
Białej Nyskiej, w Kopernikach, w Goświnowicach z oddziałami zamiejscowymi w Radzikowicach
i w Niwnicy.
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uczestniczyć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym posiadające wady wymowy, niepełnosprawne, szczególnie uzdolnione. Realizacja projektu miała wpłynąć pozytywnie na wyrównywanie dysproporcji
w systemie edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie OWP na terenach
wiejskich – słabo zaludnionych.
3. Wartości docelowe wskaźników zostały osiągnięte zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie, co wykazano we wniosku o płatność końcową.
W ramach projektu dodatkowymi zajęciami objęto większą niż zakładano
liczbę dzieci pochodzących z obszarów wiejskich, tj. 1083, przy pierwotnie
zakładanym wskaźniku na poziomie 1020, w tym 723 dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi skorzystało ze wsparcia w ramach projektu.

4. Badaniem kontrolnym objęto dwa wnioski o płatność rozliczające
postęp rzeczowy o najwyższej wnioskowanej kwocie refundacji, tj.: wniosek
o płatność za okres od 1 lipca do 30 września 2017 r. oraz za okres od 1 lipca
do 30 września 2018 r.
W ramach pierwszego z ww. wniosków o płatność rozliczono wydatki
na kwotę 77,8 tys. zł, w tym obejmujące: a/ zakup 36 szt. dzienników
zajęć pozalekcyjnych na kwotę 0,2 tys. zł; b/ zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 62,1 tys. zł oraz c/ wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty
pośrednie) w kwocie 15,5 tys. zł. Odbiór zakupionych pomocy dydaktycznych został potwierdzony dwoma protokołami zdawczo-odbiorczymi,
tj. z dnia 15 września 2017 r. i 25 września 2017 r.
W ramach drugiego z ww. wniosków o płatność rozliczono wydatki
kwalifikowalne na kwotę 112 tys. zł, w tym obejmujące: a/ wkład własny
w postaci udostępnienia sal szkoleniowych w kwocie 7,4 tys. zł; b/ wydatki
dotyczące prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy
w kwocie 9,7 tys. zł; c/ zakup 48 szt. dzienników zajęć pozalekcyjnych
na kwotę 0,2 tys. zł; d/ zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego
sprzętu lub narzędzi podnoszących jakość edukacji w zakresie kształcenia
i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym właściwych postaw i umiejętności na kwotę 72,3 tys. zł oraz wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty
pośrednie) w kwocie 22,4 tys. zł. Odbiór ww. pomocy dydaktycznych został
potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 11 lipca 2018 r.
Ww. w ydatki spełniał y w ymogi kwalifikowalności określone
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Pakiet IV – Jesień życia

W ramach tego pakietu kontrolą objęto cztery projekty, które w założeniach wpisywały się w jego cele szczegółowe, tj. podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług na rzecz osób starszych oraz
wzrost ich aktywności.

Wymiana – zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem
pracowni i uruchomieniem
Realizacja projektów
przyczyniła się
do poprawy warunków
życia osób starszych

54

1. W umowie o dofinansowanie projektu określono całkowitą wartość
projektu na kwotę 1 907 tys. zł, w tym dofinansowanie w kwocie
1300,1 tys. zł (stanowiącej nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych), a wkład własny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
229,4 tys. zł (nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowanych). Okres
realizacji projektu określono od 30 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
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(zakończenie rzeczowe) i 29 lipca 2018 r. (zakończenie finansowe). Projekt
realizowany był w ramach osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę
społeczną działanie 10.1. Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług.

2. Celem projektu było wsparcie podmiotu świadczącego usługi zdrowotne w zakresie zwiększenia skuteczności diagnostyki chorób cywilizacyjnych wykonywanych przy pomocy nowego tomografu komputerowego.
Wskazano też na zwiększoną dostępność do badań tomografii komputerowej z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, poprawiających jakość
usług zdrowotnych oraz, że trafność (skuteczność) diagnoz wpłynie
na spadek umieralności i obniżenie kosztów leczenia. Odnotowano ponadto, że wpłynie to na wzrost dostosowania infrastruktury zdrowotnej
do wyzwań demograficznych regionu. We wniosku o dofinansowanie
przewidziano także, że rezultatem tego projektu będzie wzrost liczby
osób objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi89.

3. Przeprowadzone oględziny składników majątkowych zakupionych
w wyniku zrealizowania projektu wykazały m.in. osiągnięcie przez ZOZ
w Oleśnie założonych celów, w tym kluczowego wskaźnika produktu
(Liczba wspartych podmiotów leczniczych) oraz rezultatu Ludność objęta
ulepszonymi usługami zdrowotnymi. Składanki tego majątku były sprawne
i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W ramach umowy z dostawcą, przedstawiciele tego podmiotu przeprowadzili m.in. szkolenie aplikacyjne dla personelu ZOZ w Oleśnie obsługującego tomograf komputerowy
(łącznie 80 godzin). Bieżące oraz końcowe raportowanie o realizacji projektu następowało w formie składania wniosków o płatność.
Na podstawie danych statystycznych dostępnych w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym ZOZ w Oleśnie ustalono średniomiesięczną liczbę badań
tomografem komputerowych przed zrealizowaniem projektu. Wynosiła
ona w 2016 r. – 348, 2017 r. – 356, a od stycznia do kwietnia 2018 r.
– 40190. Średniomiesięczna liczba wykonanych badań, po przyjęciu
do użytkowania przez ZOZ w Oleśnie tomografu komputerowego, w okresie maj – grudzień 2018 r. wyniosła 470, a w okresie styczeń – październik
2019 r. – 45391. Dane te wskazują na średniomiesięczny i ogólny wzrost
liczby wykonanych badań po zrealizowaniu projektu.
4. Kontrolę wydatków poniesionych przez ZOZ w Oleśnie na realizację
projektu przeprowadzono na podstawie trzech (wszystkich) wniosków
o płatność złożonych do Instytucji Zarządzającej, tj.:
− wniosku sprawozdawczego, złożonego w dniu 8 marca 2018 r.,
− wniosku sprawozdawczego i o zaliczkę w wysokości 1 300 151,50 zł,
złożonego w dniu 6 czerwca 2018 r.,
− wniosku sprawozdawczego, rozliczającego zaliczkę i końcowego, złożonego w dniu 31 sierpnia 2018 r.

89 Przyjęto wartość bazową wskaźnika: 3372 – szacując, że tyle badań tomografu komputerowego
powiązanych było z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia chorób cywilizacyjnych,
a wartość docelowa 3473 to efekt realizacji projektu w postaci liczby ludności objętej ulepszonymi
usługami zdrowotnymi.
90 Ogółem w latach tych wykonano odpowiednio: 4179, 4277 i 1049 badań tomografem
komputerowym.

91 Ogółem w latach tych wykonano odpowiednio: 3763 i 4 530 badań tomografem komputerowym.
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Na podstawie ww. wniosków ZOZ w Oleśnie otrzymał dofinansowanie
w wysokości 1291,6 tys. zł.
Wszystkie poniesione wydatki92 dotyczyły zrealizowanego projektu
i spełniały kryteria kwalifikowalności określone w pkt 6.2 ppkt 3
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. Dokumenty będące podstawą
rozliczeń (płatności, refundacji) były opisane, sprawdzone i zatwierdzone
do wypłaty przez osoby upoważnione.
Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie sp. z o.o. – dla potrzeb osób chorych na osteoporozę,
choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego

1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 31 lipca
2017 r. zawarło z Zarządem Województwa Opolskiego, umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.1 Infrastruktura społeczna
na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług.
Zgodnie z w w. umową całkow it a war tość projek t u w y nosiła
1811,2 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 1810 tys. zł – z tego
1538, 5 tys. zł stanowiły środki europejskie (85%), a 271,5 tys. zł (15%)
wkład własny OCR. Okres realizacji projektu określono od 18 maja 2017 r.
do 31 lipca 2018 r. (zakończenie rzeczowe) oraz 30 sierpnia 2018 r. (zakończenie finansowe).

2. We wniosku o dofinansowanie wskazano, że analiza zasobów sprzętowych OCR z uwzględnieniem zmian demograficznych, trendów epidemiologicznych oraz potrzeb pacjentów wykazała konieczność zakupienia
dodatkowego sprzętu dla leczenia chorób cywilizacyjnych o wartości
ogółem 1793,7 tys. zł, w tym: artroskopu z oprzyrządowaniem do artroskopii stawu biodrowego i kolanowego (o wartości 505,7 tys. zł); aparatu RTG
z ramieniem C do śródoperacyjnej oceny radiologicznej na Blok Operacyjny
(287,5 tys. zł); kostno-płucnego aparatu RTG cyfrowego z detektorami
podstawowymi i konsolą technika (546,2 tys. zł); detektora do obrazowania kości długich (402,5 tys. zł); stacji opisowo-diagnostycznej
(51,7 tys. zł).
Jako wskaźnik kluczowy produktu wskazano wsparcie jednego podmiotu
leczniczego, a rezultatu liczbę 3450 osób objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi. Wartości docelowe tych wskaźników zostały osiągnięte (w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu) i wykazane przez
OCR, co było zgodne z zapisami § 5 ust. 6 umowy o dofinansowanie.

3. Badaniem kontrolnym objęto wydatki OCR poniesione na rzecz realizacji projektu wykazane w trzech wnioskach o płatność, tj. za okres:
od 18 maja 2017 r. do 27 listopada 2017 r. , od 15 marca 2018 r. do 30 marca
2018 r. i od 31 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. W ramach tych wniosków
OCR rozliczył wydatki ogółem w łącznej kwocie 1809 tys. zł, w której
kwota 1807,7 tys. zł stanowiła w ydatki kwalifikowalne. Wydatki
te zostały poniesione na: a/ przygotowanie niezbędnej dokumentacji
projektu – 17,2 tys. zł (16 tys. zł wydatki kwalifikowalne); b/ zakup
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92 Wydatki (ogółem – 1895,4 tys. zł) dotyczyły: wymiany i zakupu tomografu komputerowego wraz
z dostosowaniem pracowni i uruchomieniem (1879,3tys. zł), nabycia dokumentacji aplikacyjnej,
a także promocji i informacji związanej z projektem (16,1 tys. zł).
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artroskopu z oprzyrządowaniem do artroskopii stawu biodrowego i kolanowego – 505,7 tys. zł; c/ zakup, dostawę i montaż cyfrowego aparatu
RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji diagnostycznej
oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C – 1285,7 tys. zł ; d/ działania
informacyjno-promocyjne – 0,4 tys. zł . Wszystkie wydatki OCR wykazane w ww. wnioskach o płatność spełniały wymogi kwalifikowalności
określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

4. Zakupiony przez OCR sprzęt medyczny (artroskop z oprzyrządowaniem do artroskopii stawu biodrowego i kolanowego, cyfrowy aparat
RTG z detektorem kości długich oraz cyfrowy aparat RTG z ramieniem
C) został ujęty w ewidencji środków trwałych Spółki. Stwierdzono, że sprzęt
ten użytkowany był w bieżącej działalności leczniczej OCR, a diagnozowani za jego pomocą pacjenci byli informowani, że został on zakupiony
w ramach projektu z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej.
Zdjęcie nr 5 i 6
Wybrany sprzęt medyczny zakupiony przez OCR w Korfantowie sp. z o.o. na potrzeby
leczenia osób chorych na osteoporozę (artroskop, RTG z ramieniem C)

Źródło: materiały własne NIK.

Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych
oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic
1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 28 sierpnia
2017 r. zawarło z Instytucją Zarządzającą, umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działania 8.1
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
Zgodnie z w w. umową całkow it a war tość projek t u w y nosiła
1583,8 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 1425,4 tys. zł – z tego
1346,2 tys. zł stanowiły środki europejskie (85%), 158,3 tys. zł (10%)
wkład własny OCR i 79,2 tys. zł (5%) środki dotacji celowej.
Okres realizacji projektu określono od 1 maja 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
(zakończenie rzeczowe) oraz 31 sierpnia 2019 r. (zakończenie finansowe).
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2. Usługami zdrowotnymi planowano objąć ogółem 188 osób, w tym
26 osób z niepełnosprawnościami, prowadzonymi w formie stacjonarnej
(miesięczne turnusy obejmujące dzienny pobyt w OCR 10 osób) oraz
w formie opieki domowej (miesięczne turnusy dla sześciu osób). Założono,
że efektem realizacji projektu będzie zintensyfikowanie pomocy
pielęgniarsko-medycznej, w tym rehabilitacji i fizjoterapii, jak też terapii
zajęciowej – prowadzące do usprawnienia i zwiększenia komfortu życia
tych osób.

Stwierdzono przypadki
nierzetelnej weryfikacji
rozliczeń usług dowozu
seniorów do ośrodka
rehabilitacyjnego

3. Badaniem kontrolnym objęto wydatki OCR poniesione dla realizacji
projektu wykazane w dwóch wnioskach o płatność, tj. za okres:
od 1 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. (wniosek o najwyższej wartości) oraz od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. (wniosek końcowy).
Wszystkie wydatki OCR wykazane w tych wnioskach spełniały wymogi
kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków, gdyż m.in.: a/ poniesiono je zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie; b/ spełniały warunki określone w RPO WO 2014–2020,;
c/ zostały uwzględnione w założeniach finansowych projektu; d/ były
niezbędne do realizacji jego celów oraz e/ zostały poniesione w okresie
kwalifikowalności wskazanym w umowie o dofinansowanie.

4. W ramach kontroli NIK, kontrolowana jednostka nie zapewniła rzetelnej weryfikacji dokumentacji stanowiącej podstawę ponoszenia
wydatków na przewóz pacjentów, wykazanych przez OCR we wnioskach
o płatność za okres od 1 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz
od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Powyższe stwarzało istotne ryzyko, że zostały one poniesione z naruszeniem zasady określonej w art. 44
ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych93, poprzez zawyżenie przysługującego Przewoźnikowi wynagrodzenia, za dowóz seniorów do placówki medycznej, łącznie o 7,8 tys. zł.
Weryfikacji prawidłowości i rzetelności ponoszenia wydatków na przewóz
pacjentów, przeprowadzono na podstawie dokumentacji pięciu faktur
wystawianych przez przewoźnika oraz przy wykorzystaniu programu
do wyznaczania długości tras przejazdu94. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na sporządzeniu harmonogramu dziennego dojazdów
jedynie do jednej faktury wbrew postanowieniom umowy zawartej z przewoźnikiem, w której zobowiązano do sporządzania takich harmonogramów do każdej faktury.
Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu

1. Na rzecz realizacji projektu, umową z dnia 11 sierpnia 2016 r., ustanowiono partnerstwo pomiędzy Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu
„SCOB” (Liderem) a Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości”
i gminą Strzelce Opolskie (Partnerami). Zgodnie z treścią wniosku i umowy
o dofinansowanie, Lider był samodzielnie odpowiedzialny za realizację zadań dotyczących zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie
93 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.
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94 www.targeo.pl. Spośród oferowanych możliwości przejazdu, tj. trasy szybkiej, trasy krótkiej
i trasy optymalnej wybierano trasą o najdłuższym odcinku.
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opiekunów faktycznych oraz teleopieki medycznej dla uczestników projektu. Stowarzyszenie odpowiedzialne było za przeprowadzenie konsultacji
psychologicznych, szkolenie grupowe i indywidualne dla 18 opiekunów
faktycznych.

2. Lider 25 sierpnia 2016 r. zawarł z Zarządem Województwa Opolskiego
umowę o dofinasowanie projektu pn. Jesień życia w dobrej kondycji bez
bólu w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działania 8.1
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1876,3 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 1771,2 tys. zł (środki europejskie 1594,9 tys. zł i środki dotacji
celowej 176,3 tys. zł) oraz wkład własny 105,1 tys. zł.
Realizację ww. projektu przewidziano w okresie od 1 września 2016 r.
do 31 lipca 2018 r. (zakończenie rzeczowe) oraz 31 sierpnia 2018 r. (zakończenie finansowe).

3. Celem projektu było umożliwienie dostępu do wysokiej jakości usług
zdrowotnych dla osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
a tym samym wydłużenie i poprawę jakości ich życia. W projekcie
przewidziano zadania: 1/ wyodrębnienie 500 osobowej grupy docelowej
osób starszych, w tym 60% zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2/ zapewnienie opieki medycznej 18 osobom w zastępstwie za opiekunów faktycznych w celu czasowego ich odciążenia od codziennych obowiązków; 3/ szkolenie dla 18 opiekunów faktycznych, w tym wsparcie
psychologiczne w celu podniesienia kwalifikacji do opieki; 4/ teleopieka
medyczna dla 500 uczestników projektu; 5/ usługi rehabilitacyjne dla 300
uczestników projektu; 6/ zapewnienie transportu na rehabilitację dla 128
uczestników projektu oraz transport ambulatoryjny dla 10 osób; 7/ udostępnienie dla trzech pacjentów specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych.
W końcowym wniosku o płatność wykazano, że cztery wskaźniki produktu oraz dwa wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte na docelowym
poziomie (100%) lub wyższym. Wniosek ten został zatwierdzony przez IZ.

4. Badaniem kontrolnym objęto wydatki Lidera poniesione i wykazane
w trzech wnioskach o płatność sporządzonych za okres: od 1 lipca
do 31 sierpnia 2018 r. , od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. oraz od 1 grudnia
do 31 grudnia 2016 r . W ramach ww. wniosków Lider rozliczył wydatki
w łącznej kwocie 426 tys. zł. Obejmowały one: a/ zakup środków trwałych
w kwocie 184,4 tys. zł; b/ zapewnienie opieki medycznej w zastępstwie
za opiekunów faktycznych w kwocie 63,8 tys. zł; c/ abonament do platformy telemedycznej w kwocie 4,1 tys. zł; d/ interpretacja wyników telelmedycznych przez lekarza specjalistę w kwocie 23 tys. zł; e/ rehabilitację
ruchową w postaci terapii leczniczych w kwocie 66,1 tys. zł; f/ wynagrodzenie personelu w kwocie 13,5 tys. zł; g/ wydatki rozliczane ryczałtowo
(koszty pośrednie) w kwocie 71, tys. zł. Wszystkie wydatki Lidera wykazane w ww. wnioskach o płatność spełniały wymogi kwalifikowalności
określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
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5.3. Nadzorowanie realizacji projektów RPO WO 2014–2020
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Instytucja Zarządzająca oraz
Instytucja Pośrednicząca skutecznie sprawowały nadzór nad procesem wdrożenia projektów RPO WO 2014–2020. Świadczy o tym
m.in. przeprowadzanie zgodnie z przyjętymi założeniami kontroli
realizacji dofinansowanych projektów, w trakcie których stwierdzane
były nieprawidłowości.
Za nadzorowanie wdrażania projektów współfinansowanych z RPO
WO 2014–2020 w ramach sześciu osi priorytetowych objętych OSI
Depopulacja odpowiedzialne były dwie jednostki objęte kontrolą
– Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach tej kontroli w szczególności sprawdzono, czy
rzetelnie weryfikowano realizację projektów oraz czy przestrzegano
procedur wewnętrznych w tym zakresie.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Nadzór na postępem rzeczowym i finansowym wdrażania RPO WO
2014–2020
Zakładane na 2018 r.
cele RPO WO 2014–2020
zostały osiągnięte
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1. Do końca 2018 r. InstytucjaZarządzająca osiągnęła cele pośrednie postępu rzeczowego i finansowego (ramy wykonania) RPO WO 2014–2020
dla osi priorytetowych objętych OSI Depopulacja.
Wykonanie celów finansowych i rzeczowych w tych osiach kształtowało się następująco:
− oś I Innowacje w gospodarce: cel finansowy zrealizowano w całości,
wskaźnik ram wykonania Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
zrealizowano na poziomie 98,48%;
− oś II Konkurencyjna gospodarka: cel finansowy zrealizowano w całości;
dwa wskaźniki ram wykonania (Powierzchnia przygotowanych terenów
inwestycyjnych, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie) zrealizowano na poziomie 150,48% i 317,31%;
− oś VII Konkurencyjny rynek pracy: cel finansowy zrealizowano na poziomie
86,97%, dwa wskaźniki ram wykonania (Liczba osób bezrobotnych
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie,
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki
na podjęcie działalności gospodarczej w programie) zrealizowano
na poziomie 100,96% i 160,77%;
− oś VIII Integracja społeczna: cel finansowy zrealizowano na poziomie
83,43% , dwa wskaźniki ram wykonania (Liczba osób objętych usługami
zdrowotnymi w programie, Liczba osób objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie) zrealizowano na poziomie
209,26% i 129,24%;
− oś IX Wysoka jakość edukacji: cel finansowy zrealizowano w całości,
dwa wskaźniki ram wykonania (Liczba osób podchodzących z obszarów
wiejskich, Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych
w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych)
zrealizowano na poziomie 262,77% i 172,50%;
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− oś X Inwestycje w infrastrukturę społeczną: cel finansowy zrealizowano
w całości, dwa wskaźniki ram wykonania (Liczba wspartych podmiotów
leczniczych, Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na realizowanych obszarach) zrealizowano na poziomie 140% i 200%.

2. W okresie objętym kontrolą następował postęp w wydatkowaniu alokacji środków UE w ramach osi priorytetowych objętych OSI Depopulacja.
Łączna kwota środków UE wykazywanych w umowach o dofinansowanie projektów zawartych z beneficjentami dla ww. osi priorytetowych
na 31 grudnia 2016 r., 2017 r., 2018 r. oraz 30 czerwca 2019 r. wynosiła
odpowiednio 580,8 mln zł, 1039,1 mln zł, 1466,3 mln zł oraz 1 533,1 mln zł.
Udział tych kwot w alokacji dla poszczególnych osi priorytetowych wynosił
od 16,51% (dla osi VIII) do 99,04% (dla osi X), tj.:
− dla osi VIII wynosił 16,51%, dla trzech osi (VII, IX, X) w przedziale
od 22,33% do 24,39%, a dla pozostałych dwóch (I, II) w przedziale
od 44,08% do 52,27% – na 31 grudnia 2016 r.;
− dla osi VIII wynosił 37,94%, dla osi VII 47,26%, a dla pozostałych czterech
osi (I, II, IX, X) w przedziale od 52,20% do 69,03% – na 31 grudnia 2017 r.;
− dla osi VII i VIII wynosił odpowiednio: 62,33% i 61,28%, a dla pozostałych czterech osi (I, II, IX, X) w przedziale od 74,55% do 95,20%
– na 31 grudnia 2018 r.;
− dla osi VII i VIII wynosił odpowiednio 69,29% i 61,28%, a dla pozostałych czterech osi (I, II, IX, X) w przedziale od 76,41% do 99,04%
– na 30 czerwca 2019 r.
Łączna kwota wydatków wykazywanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w ramach naborów przeprowadzonych dla sześciu osi
priorytetowych na 31 grudnia 2016 r., 2017 r., 2018 r. oraz 30 czerwca
2019 r. wynosiła odpowiednio 96,7 mln zł, 191 mln zł, 551 mln zł oraz
724,4 mln zł. Udział tych kwot w alokacji dla poszczególnych osi priorytetowych wynosił od 0,36% (dla osi IX) do 52,03% (dla osi II), tj.:
− dla trzech osi (VIII, IX, X) wynosił w przedziale od 0,36% do 0,90%,
dla dwóch (I, VII) w przedziale od 5,69% do 9,15%, a dla osi II 11,58%
– na 31 grudnia 2016 r.;
− dla trzech osi (VIII, IX, X) wynosił w przedziale od 4,48% do 8,08%,
a dla pozostałych trzech osi (I, II, VII) w przedziale od 2,09% do 7,49%
– na 31 grudnia 2017 r.;
− dla osi VIII wynosił 17,93%, a dla pozostałych pięciu osi (I, II, VII, IX, X)
w przedziale od 27,12% do 36,65% – na 31 grudnia 2018 r.;
− dla osi VIII wynosił 25,81%, dla trzech osi (I, VII, IX) w przedziale
od 31,39% do 36,35%, a dla dwóch pozostałych osi (II, X) w przedziale
od 43,72% do 52,03% – na 30 czerwca 2019 r.
3. Na realizację dziewiętnastu działań w ramach OSI Depopulacja, do końca
2018 r., zostały zawarte z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 1 488 615,2 tys. zł. Dofinansowanie środkami
UE wyniosło łącznie 1 079 790,1 tys. zł , z tego dla:
− osi I Innowacje w gospodarce: 232 152,2 tys. zł, co stanowiło 78,9%
alokacji;
− osi II Konkurencyjna gospodarka: 173 601,6 tys. zł (51,1%);
− osi VII Konkurencyjny rynek pracy: 208 159,6 tys. zł (54,6%);
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− osi VIII Integracja społeczna: 129 334,8 tys. zł (43,7%);
− osi IX Wysoka jakość edukacji: 136 663,5 tys. zł (58%);
– osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną: 199 878,4 tys. zł (54,3%).
Na dzień 30 czerwca 2019 r. łączna kwota wydatków wykazanych przez
beneficjentów we wnioskach o płatność w ramach ww. działań wyniosła
812 346,2 tys. zł, w tym dofinansowanie środkami UE 579 205,1 tys. zł.
Nadzór nad realizacją projektów RPO WO 2014–2020
IZ zapewniła
rzetelną weryfikację
wniosków o płatność

4. Badanie kontrolne w zakresie przestrzegania zasad weryfikacji
wniosków o płatność składanych przez beneficjentów przeprowadzono
na podstawie dokumentacji czterech projektów, tj.:
− Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
o całkowitej wartości 30 165 tys. zł (dofinansowanie UE ze środków
EFRR – 25 546,7 tys. zł);
− Profilaktyka raka jelita grubego na terenie województwa opolskiego
o całkowitej wartości 1791,2 tys. zł (dofinansowanie UE ze środków
EFS – 1522,6 tys. zł);
− Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie o całkowitej wartości
1799,8 tys. zł (dofinansowanie UE ze środków EFS 1529,8 tys. zł);
− Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu o całkowitej wartości
867 tys. zł (dofinansowanie UE ze środków EFS 738,6 tys. zł).

5. Analiza ośmiu wniosków o płatność na łączną kwotę 5349,3 tys. zł95
złożonych przez beneficjentów w ramach monitorowania postępu
rzeczowego i finansowego ww. projektów wykazała, że:
− zostały one zweryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym
i finansowym w oparciu o listę sprawdzającą dla oceny wniosku o płatność,
zgodnie z zasadą ,dwóch par oczu̕96;
− czynności tych dokonano terminowo, nie przekraczając wskazanego
w Instrukcji wykonawczej terminu 23 dni roboczych97, z wyjątkiem jednej
listy sprawdzającej dla oceny wniosku98 w projekcie Wsparcie kształcenia
zawodowego w kluczowych dla regionu branżach;
− dokonano wyboru próby dokumentów podlegających szczegółowej weryfikacji, nie przekraczając przy tym wskazanego w Instrukcji wykonawczej
terminu (5 dni roboczych);
− w projekcie Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu kwotę 8,4 tys. zł
uznano za wydatek niekwalifikowalny (6,7tys. zł koszty bezpośrednie oraz
1,7 tys. zł koszty pośrednie), a następnie wezwano beneficjenta do jej
zwrotu.
95 3409,20 tys. zł – Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach; 438,4 tys. zł
– Profilaktyka raka jelita grubego na terenie województwa opolskiego; 641, 3 tys. zł – Telemedycyna
szansą na lepsze życie; 860,5 tys. zł – Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu.

96 Zasada „dwóch par oczu” – dotyczy procedury weryfikacji wniosku o płatność – każdy pracownik
dokonujący weryfikacji wypełnia listę sprawdzającą dla oceny wniosku o płatność). W przypadku
wniosku o płatność końcową, I lub II para oczu wypełnia listę sprawdzającą dla oceny wniosku
o płatność końcową.

97 20 dni roboczych liczonych od dni następnego po dniu wpływu wniosku o płatność/załączników
do wniosku o płatność oraz 3 dni robocze na sporządzenie pisma/korespondentki w sprawie
poprawek lub uzupełnień do wniosku o płatność.
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6. W ramach kontroli poddano analizie dokumenty księgowe podlegające szczegółowej weryfikacji na kwotę 2367,6 tys. zł99. Stwierdzono,
że poniesione wydatki spełniały wymogi kwalifikowalności100,
w szczególności zostały one:
− przeznaczone na cele określone w umowie i wniosku o dofinansowanie projektu, uwzględnione w zakresie rzeczowym i finansowym
projektu,
− poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie
o dofinansowanie,
− faktycznie poniesione (w znaczeniu kasowym), należycie udokumentowane fakturą oraz dowodem zapłaty i prawidłowo opisane, a wydatki
dotyczyły zakupu wyposażenia/wykonanych – potwierdzonych protokołem odbioru dostaw (sprzętu wyposażenia)/protokołem odbioru
wykonanych robót, obiektu.

7. W ramach realizacji założeń planu kontroli, IZ przeprowadziła kontrolę
planową na miejscu realizacji projektów, tj.:
− Profilaktyka raka jelita grubego na terenie województwa opolskiego,
w ramach której zostały stwierdzone wydatki niekwalifikowalne,
co skutkowało wezwaniem beneficjenta do zwrotu środków w wysokości 5,5 tys. zł wraz z odsetkami. Zespół kontrolujący wydał zalecenia
pokontrolne, do których beneficjent nie wniósł uwag i zastrzeżeń.
− Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie, w ramach której
zostały stwierdzone nieprawidłowości i naliczono korektę z zastosowaniem metody dyferencyjnej. Zespół kontrolujący wydał zalecenia
pokontrolne, do których beneficjent nie wniósł uwag i zastrzeżeń.
W konsekwencji powyższego IZ dokonała weryfikacji wydatków rozliczonych w pozostałych wnioskach o płatność i naliczono korekty.
Beneficjent ostatecznie zwrócił łącznie 108,2 tys. zł (96,3 tys. zł
– tytułem należności głównej i 11,9 tys. zł – odsetki).
− Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, błędów i uchybień,
w związku z czym odstąpił od formułowania zaleceń/rekomendacji
pokontrolnych.

IZ prowadziła kontrole
projektów realizowanych
w ramach Programu SSD

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na podstawie porozumienia101
zawartego z Województwem Opolskim, tj. Instytucją Zarządzającą
RPO WO 2014–2020 przyjął do realizacji zadania dotyczące:
− osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy w zakresie wdrożenia
działań: 7.1 Aktywizacja osób pozostających bez pracy realizowana przez

WUP prawidłowo
realizował zadania
powierzone przez IZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

99 Dokumenty księgowe na kwotę: 1397,8 tys. zł w przypadku projektu Wsparcie kształcenia
zawodowego w kluczowych do regionu branżach; 208,4 tys. zł – Profilaktyka raka jelita grubego
na terenie województwa opolskiego; 432,6 tys. zł – Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze
życie oraz 328,8 tys. zł – Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu.

100 Z wyjątkiem wydatku, który IZ uznała za niekwalifikowalny w przypadku projektu Kompetencje
cyfrowe kluczem do sukcesu.

101 Porozumienie zawarte 11 marca 2015 r., stanowiące załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Opolskiego nr 350/2015 z 11 marca 2015 r., zmienione: aneksem nr 1 (załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Opolskiego nr 1155/2015 z 30 września 2015 r.) i aneksem nr 2 (załącznik
do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 2810/2016 z 2 listopada 2016 r.).
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powiatowe urzędy pracy, 7.2 Aktywizacja osób pozostających bez pracy,
7.3. Zakładanie działalności gospodarczej oraz 7.6. Godzenie życia prywatnego i zawodowego;
− osi priorytetowej VIII Integracja społeczna w zakresie wdrożenia działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej;
− osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji w zakresie wdrożenia działań: 9.1.1. Wsparcie kształcenia ogólnego, 9.1.3. Wsparcie edukacji przedszkolnej, 9.1.5. Program pomocy stypendialnej oraz 9.2.1. Wsparcie
kształcenia zawodowego.
WUP w Opolu powierzono także realizację części zadań w zakresie rozliczenia następujących poddziałań: 9.1.2. Wsparcie kształcenia ogólnego
w Aglomeracji Opolskiej, 9.1.4. Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji
Opolskiej oraz 9.2.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

WUP prowadził kontrole
projektów realizowanych
w ramach Programu SSD

2. Badaniem kontrolnym objęto sprawowanie nadzoru nad realizacją ośmiu
projektów objętych dofinansowaniem w ramach OSI Depopulacja, tj.:
− Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu
i powiecie opolskim (III) (dofinansowanie środkami UE – 4919,4 tys. zł);
− Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
(dofinansowanie środkami UE – 1806,5 tys. zł);
− Niepubliczny żłobek BAJKOWO – sposobem na godzenie życia zawodowego
z prywatnym! (dofinansowanie środkami UE – 563,1 tys. zł);
− Nowe kwalifikacje – większe możliwości (dofinansowanie środkami UE
– 687,4 tys. zł);
− Lepsze jutro nadchodzi już dziś (dofinansowanie środkami UE
– 1588,1 tys. zł);
− Projekt: zatrudnienie (dofinansowanie środkami UE – 1270,1 tys. zł);
− Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów (dofinansowanie
środkami UE – 3889,9 tys. zł);
− Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim (dofinansowanie
środkami UE – 820,7 tys. zł).

3. W odniesieniu do projektów współfinansowanych w ramach RPO WO
2014–2020 WUP w Opolu realizował czynności kontrolne na podstawie Rocznych Planów Kontroli (RPK), opracowanych dla danego roku
obrachunkowego obejmującego okres od 1 lipca do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. W kontrolowanym okresie opracowano RPK
na lata: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019, które zostały
zatwierdzone i przekazane do akceptacji Instytucji Zarządzającej.
Wszystkie opracowane RPK zawierały opis ogólnych założeń zasad kontroli projektów, w tym charakterystykę poszczególnych rodzajów kontroli.

4. Szczegółowej analizie poddano dokumentację 12 przeprowadzonych
kontroli, w tym siedmiu kontroli na miejscu (sześciu planowych i jednej
doraźnej) oraz sześciu wizyt monitoringowych projektów objętych próbą
kontrolną NIK.
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Pracownicy WUP w Opolu realizowali czynności kontrolne zgodnie
z obowiązującymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania
kontroli w ramach RPO WO 2014–2020, jak i Instrukcją wykonawczą
Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WO 2014–2020. Kontrole te były
podejmowane zgodnie z harmonogramem przyjętym w RPK na dany
rok obrachunkow y. W ramach przygotowania do kontroli w każdym przypadku gromadzono informacje o realizowanym projekcie
(m.in. od pracowników innych Wydziałów Urzędu), w tym informacje
o ewentualnych zastrzeżeniach lub nieprawidłowościach. Pracownicy
wyznaczeni do zespołów kontrolujących składali pisemne deklaracje
bezstronności i poufności, a do Beneficjenta kierowano zawiadomienia o kontroli. Czynności kontrolne były realizowane na podstawie
programów kontroli i upoważnień do kontroli, zatwierdzanych każdorazowo przez Dyrektora lub Wicedyrektora WUP. Po zakończeniu każdej
z przeprowadzonych kontroli pracownicy przeprowadzający kontrolę
opracowywali projekt informacji pokontrolnej oraz listy sprawdzającej.
Dokumenty te podlegały zatwierdzeniu przez Dyrektora lub Wicedyrektora WUP, a informacje pokontrolne przekazywano kontrolowanym
jednostkom celem zwrotnego przekazania podpisanego egzemplarza
ww. dokumentu lub ewentualnego złożenia uwag do ustaleń zawartych
w informacji pokontrolnej.

5. Badaniem kontrolnym objęto również łącznie siedem wniosków
o płatność złożonych przez beneficjentów w ramach monitorowania
postępu rzeczowego i finansowego. Dwa wnioski zostały złożone
przez miasto Opole – Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, a w odniesieniu
do pozostałych beneficjentów – po jednym wniosku sprawozdawczym/
rozliczającym zaliczkę/wnioskującym o zaliczkę.
Analiza tych wniosków wykazała, że każdy z nich został prawidłowo
zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, a ujęte w nich wydatki spełniają wymogi kwalifikowalności,
tj. zostały przeznaczone na cele określone w umowie i wniosku o dofinansowanie projektu, uwzględnione w zakresie rzeczowym i budżecie
projektu, poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie
o dofinansowanie oraz faktycznie poniesione i należycie udokumentowane
Stwierdzono także, że zakres rzeczowy projektu był zgody z wnioskiem
o dofinansowanie, a analiza załączonej do wniosku o płatność dokumentacji źródłowej w zakresie określonym przez WUP dla poszczególnych kategorii wydatków, nie wykazała nieprawidłowości. Czynności
tych dokonano w każdym przypadku z zachowaniem wskazanego
w Instrukcji wykonawczej terminu 23 dni roboczych.

6. W ramach nadzoru nad realizacją projektu Pracuję w Polsce
– wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim WUP w Opolu stwierdził
naruszenie przepisów dotyczących stosowania zasady konkurencyjności w ramach postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy
szkoleń, polegające na niedozwolonych zmianach postanowień zawartej
umowy oraz określeniu dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu. W szczególności wskazano, że na podstawie Aneksu nr 1

WUP zapewnił
rzetelną weryfikację
wniosków o płatność
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z 17 stycznia 2019 r. do umowy na przeprowadzenie szkoleń Beneficjent
zrezygnował z jednego ze szkoleń, a także zwiększył liczbę jego uczestników, mimo że nie przewidział takiej możliwości w zapytaniu ofertowym.
W pkt V tego dokumentu wskazano wyłącznie podstawę do zmiany terminu realizacji szkolenia i liczby jego uczestników. Jednocześnie, zastrzegając możliwość zmiany umowy w zakresie zwiększenia liczby uczestników
szkoleń, Beneficjent nie określił w zapytaniu ofertowym warunków takiej
zmiany, tj. okoliczności, których zaistnienie mogłoby być podstawą odpowiedniej modyfikacji umowy. Powyższe, w ocenie IP stanowiło naruszenie
pkt 22 lit. a) Podrozdziału 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków.
W związku z powyższym, za nieprawidłowość uznano poniesione
na realizację ww. zamówienia wydatki w łącznej kwocie 39,5tys. zł
(w tym 31,6 tys. zł koszty bezpośrednie i 7,9 tys. zł koszty pośrednie),
informując Beneficjenta o obowiązku zwrotu ww. kwoty. Pismem z 9 lipca
2019 r., Beneficjent złożył zastrzeżenia do informacji o stwierdzeniu
nieprawidłowości w ramach projektu oraz pomniejszeniu wydatków,
a po ich rozpatrzeniu, w piśmie z 12 sierpnia 2019 r. WUP podtrzymał
dotychczasowe stanowisko. Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego WUP
w Opolu wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie
zwrotu środków dofinansowania w kwocie 39,5 tys. zł wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia
przekazania środków do dnia obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta. W toku prowadzonego postępowania Beneficjent złożył dodatkowe
pisemne wyjaśnienia dotyczące zasadności przyjętego sposobu postępowania. Do dnia zakończenia kontroli NIK decyzja w przedmiotowej
sprawie nie została wydana.

7. W ramach prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności
w ramach projektu Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów
WUP w Opolu szczegółowym badaniem objął trzy zamówienia na dostawę:
sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz ekranów projekcyjnych, projektorów, tablic interaktywnych i wizualizerów.
Wyjaśniając przyczyny niepoddania weryfikacji prawidłowości zaangażowania tzw. nauczycieli wspomagających Kierownik Wydziału
Kontroli wyjaśniła, że badanie to przeprowadzono zgodnie z przyjętą
metodologią kontroli w zakresie prawidłowości przeprowadzenia wyboru
wykonawców. Wskazała także, że próba została wybrana z zastosowaniem
profesjonalnego osądu eksperckiego, w związku z faktem, iż zamówienia
podlegające rozliczeniu w oparciu o mechanizm zwrotnego obciążenia
podatkiem VAT nastręczały Beneficjentom znacznych problemów, w zakresie identyfikacji wymagalności stosowania mechanizmu (w przypadku jakich
zakupów należy stosować ww. mechanizm i odwrotnie), sposobu rozliczania
we wnioskach o płatność (kwota brutto/netto) i ewidencji księgowej Beneficjenta. Zamówienia te charakteryzowały się więc wysokim stopniem ryzyka
zaistnienia nieprawidłowości.
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8. W kontrolowanym okresie WUP w Opolu przekazywał także IZ
coroczne sprawozdania z działalności kontrolnej, w ramach których
ujmowano dane dotyczące: 1) audytów i kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w WUP jako Instytucji Pośredniczącej, w tym stanu wdrożenia rekomendacji i kwoty korekt, zastosowanych w wyniku stwierdzenia
nieprawidłowości; 2) przeprowadzonych kontroli administracyjnych
(weryfikacji wniosków o płatność), w ramach którego wyszczególniono
zidentyfikowane w wyniku weryfikacji nieprawidłowości i kwoty zastosowanych korekt; 3) przeprowadzonych kontroli na miejscu, zawierające
zestawienie zidentyfikowanych w ich wynikach nieprawidłowości i kwot
zastosowanych korekt; 4) wykonania RPK, wraz z informacją o zrealizowanych kontrolach doraźnych i wizytach monitoringowych oraz odstępstwach od realizacji RPK.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą
Okres przeprowadzenia
kontroli
Udział innych organów
kontroli na podstawie
art. 12 ustawy o NIK
Pozostałe informacje
Stan realizacji wniosków

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy jednostki samorządu terytorialnego z województwa opolskiego skutecznie
przeciwdziałają depopulacji regionu?

1. Czy działania samorządu, mające na celu przeciwdziałanie depopulacji
regionu, są realizowane zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego do 2020 r.?
2. Czy projekty realizowane były prawidłowo i skutecznie nadzorowane?
3. Czy wprowadzone mechanizmy umożliwiały weryfikację skuteczności
działań oraz ich wpływu na sytuację demograficzną regionu?
Kontrolą planową objęto Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Miasta Opola, Urząd Miejski
w Nysie, oraz osiem jednostek realizujących projekty RPO WO 2014–2020
na terenie województwa opolskiego.

W wymienionych jednostkach kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o NIK, przy uwzględnieniu kryteriów oceny określonych w art. 5 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy, tj. legalności,
gospodarności i rzetelności.
Okres od 1 stycznia 2014 r. do zakończenia kontroli.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od 25 września
2019 r. do 10 stycznia 2020 r.
W kontroli nie uczestniczyły inne organy kontroli.

Kontrola P/19/093 podjęta została z inicjatywy własnej NIK.

Wyniki kontroli planowej przedstawiono w 12 wystąpieniach pokontrolnych, w których sformułowano trzy wnioski pokontrolne, z których dwa
zostały zrealizowane.

Do czterech wystąpień pokontrolnych zgłoszono zastrzeżenia:
− Marszałka Województwa Opolskiego – Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK uwzględnił w całości lub części trzy zastrzeżenia,
a pozostałe pięć oddalił.
− Prezesa Zarządu Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej – Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK oddalił złożone zastrzeżenie
− Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projektanci Kariery (…) oraz Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie
sp. z o.o. – w tych przypadkach postanowieniami odmówiono przyjęcia
zgłoszonych zastrzeżeń, jako wniesionych przez osobę nieuprawnioną.
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Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej*

Ocena kontrolowanej
działalności

1.

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

Opisowa

2.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu

Maciej Kalski

Pozytywna

3.

Urząd Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Opisowa

4.

Urząd Miejski w Nysie

Kordian Kolbiarz

Opisowa

5.

Gminny Zarząd Oświaty
w Nysie

Adam Fujarczuk

Pozytywna

6.

Starostwo Powiatowe
w Nysie

Andrzej Kruczkiewicz

Pozytywna

7.

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej
Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Magdalena Popławska

Opisowa

8.

Stowarzyszenie „Promocja
Przedsiębiorczości”

Jakub Czyczyło

Pozytywna

9.

Przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą
pod firmą
Projektanci Kariery (…)

Dawid Seifert

Opisowa

10.

Strzeleckie Centrum Obsługi
Biznesu „SCOB”

Marcin Rękawek

Pozytywna

11.

Opolskie Centrum
Rehabilitacji w Korfantowie
sp. z o.o.

Wojciech Machelski

Pozytywna

12.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oleśnie

Andrzej Prochota

Opisowa

Wykaz jednostek
kontrolowanych

* Na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Analiza stanu prawnego dotyczącego kontrolowanej działalności
Prawo wspólnotowe
Rozporządzenie ogólne 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie ogólne ustanawia wspólne zasady mające zastosowanie
do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, które działają w ramach wspólnych ram (europejskie
fundusze strukturalne i inwestycyjne – EFSI). Zasady ogólne odnoszące
się do EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności ustanowiono w części trzeciej
rozporządzenia ogólnego. Dotyczą one celów priorytetowych i sposobu
organizacji tych funduszy, kryteriów jakie państwo członkowskie i regiony muszą spełnić, aby kwalifikować się do wsparcia z EFSI, dostępnych
środków finansowych oraz kryteriów ich alokacji.
W art. 9 pkt 8–10 rozporządzenia ogólnego określono cele tematyczne
wspierane przez EFSI, wśród których wskazano:
8) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników,
9) promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją,
10)inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do wyboru
operacji, instytucja zarządzająca m.in.: sporządza i po zatwierdzeniu stosuje
odpowiednie procedury wyboru i kryteria, które zapewniają, że operacje
przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów; uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 8 rozporządzenia ogólnego.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006.
W art. 5 rozporządzenia EFRR określone zostało, poprzez jakie działania
EFRR wspiera priorytety inwestycyjne w ramach celów tematycznych
określonych w art. 9 rozporządzenia ogólnego, tj.
− wspieranie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie
inwestycyjne pracy na własny rachunek, mikroprzedsiębiorstw i tworzenia przedsiębiorstw;
− wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego oraz pomoc dla
struktur świadczących usługi lokalne na rzecz tworzenia miejsc pracy,
o ile takie przedsięwzięcia nie są objęte zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 (dot. EFS) – art. 5
pkt 8 lit. a) i lit. c) ww. rozporządzenia;
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− 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;
− wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich – art. 5 pkt 9 lit. a) i lit. b)
ww. rozporządzenia.
Prawo krajowe

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju102
Ustawa ta określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi. Zgodnie z art. 2
tej ustawy przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej,
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz
tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.
Politykę rozwoju prowadzi m.in.: samorząd województwa oraz samorząd
powiatowy i gminny (art. 3 pkt 2 i 3 ustawy), na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych (art. 4 ust. 1). Projekty
strategii rozwoju podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną
Rządu i Samorządu Terytorialnego. W przypadku projektu strategii rozwoju o charakterze regionalnym podmiot ogłasza informację o konsultacjach w dzienniku o zasięgu krajowym lub regionalnym oraz na swojej
stronie internetowej (art. 6 ust. 1 i 2a). Ww. strategie, zgodnie z art. 9 pkt 3
ww. ustawy należą do innych strategii rozwoju, tj. dokumentów określających podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące
się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego, w tym
obszarów metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych. W myśl art. 13
ust. 1 tej ustawy powinny być one spójne ze średniookresową strategią
rozwoju kraju i określać w szczególności: diagnozę sytuacji w odniesieniu
do zakresu objętego programowaniem strategicznym, z uwzględnieniem
stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych i terytorialnych;
prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią; określenie
celów rozwoju, w tym kierunków interwencji, w zakresie objętym strategią
wraz z pożądanymi wskaźnikami realizacji, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych lub terytorialnych oraz systemy realizacji i ramy
finansowe. Jednym z rodzajów innych strategii rozwoju jest strategia
rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa103.
102 Dz. U. z 2019 r. poz. 1295.

103 Dz. U. z 2019 r. poz. 512, ze zm.
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W celu realizacji strategii rozwoju m.in. województwa ustawa o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju przewiduje ustanawianie programów,
będących dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym,
określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym
systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element programu. Programy przyjmuje się w drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu
(art. 15 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 15 ust. 4 tej ustawy programami są:
1) programy operacyjne – dokumenty, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, realizujące cele
zawarte w narodowej strategii spójności i strategiach rozwoju, o których
mowa w art. 9 pkt 3; programami operacyjnymi są krajowe programy
operacyjne i regionalne programy operacyjne;
2) programy rozwoju – dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach
rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, oraz programy wieloletnie,
o których mowa w przepisach o finansach publicznych.
Program określa w szczególności (art. 17 ust. 1 ustawy):
1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu
objętego programowaniem strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 6;
2) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju kraju, narodowej strategii spójności lub strategii rozwoju,
o których mowa w art. 9 pkt 3, wraz z określonymi wskaźnikami;
3) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym
w ujęciu wojewódzkim;
4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów
szczegółowych;
5) plan finansowy, w tym:
a) źródła finansowania realizacji programu,
b) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu
i jej podział między poszczególne priorytety,
c) informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu
i priorytetów;
6) podstawowe założenia systemu realizacji.
Projekty programów podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu
terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (art. 19a ust. 1).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020104
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej w przypadku programów regionalnych Instytucją Zarządzającą jest zarząd województwa.
Do zadań Instytucji Zarządzającej, określonych w art. 9 ust. 2 ustawy
wdrożeniowej, należą m.in.:
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− przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających
warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a) rozporządzenia ogólnego,
− wybór projektów do dofinansowania,
− zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowaniu projektów lub
podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu,
− prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
− zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja.
Kontrola projektów

Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy wdrożeniowej, beneficjent jest zobowiązany
poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanych m.in. przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą,
Instytucję Audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego oraz inne podmioty, uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić
uprawnionym podmiotom dokumenty związane bezpośrednio z realizacją
projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji
projektu, dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych
oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych105

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej są środkami publicznymi. Wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowane z tych środków są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi
procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu (art. 184 ust. 1 ufp).
Zgodnie z art. 207 ust. 1 ufp, w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:
− wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
− z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 upf,
− a także w przypadku gdy zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej
wysokości,
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji określającej kwotę
przypadającą do zwrotu.
W przypadku zajścia powyższych okoliczności związanych z nieprawidłowościami przy wydatkowaniu środków europejskich, beneficjent, zgodnie
z art. 207 ust. 4, zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków
pochodzących z budżetu UE jeżeli:
− otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne
dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów
potwierdzających nieprawdę;
− nie zwrócił środków w ww. terminie, tj. 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu;
105 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm., dalej ufp.
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− okoliczności związane z nieprawidłowościami przy wydatkowaniu
środków europejskich wymienione w art. 207 ust. 1 ufp wystąpiły
w skutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy
podmioty te nie są osobami fizycznymi – osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym
fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty
został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
Okres wykluczenia, na mocy art. 207 ust. 5 ufp, rozpoczyna się od dnia,
kiedy decyzja określająca kwotę przypadającą do zwrotu stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu
środków. Jeżeli zwrot środków przez beneficjenta został dokonany przed
wydaniem decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu, okres
wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1 i 4 ufp, a kończy się z upływem trzech lat
liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez beneficjenta.
W tej ustawie określone zostały również zasady wydatkowania środków
publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ufp wydatki te powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych106

Delikty określone w art. 13 ww. ustawy obejmują odpowiedzialnością
zarówno podmiot dysponujący środkami unijnymi lub zagranicznymi,
jak również ich beneficjentów. Po stronie dysponentów nieprawidłowości dotyczą etapu wstępnego (przyznanie lub przekazanie środków),
jak również postępowania związanego z rozliczeniem przyznanych lub
przekazanych środków (niedokonanie rozliczenia środków, nieustalenie
kwoty środków podlegających zwrotowi, ich niedochodzenie, dopuszczenie
do przedawnienia itp.). Po stronie beneficjenta natomiast karalne nieprawidłowości dotyczą wadliwego wykorzystania środków oraz niedochowania
obowiązków związanych z rozliczeniem się z otrzymanych środków.
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Odpowiedzialność dysponenta środków unijnych lub zagranicznych
Po stronie dysponenta środków związanych z realizacją programów lub
projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmuje następujące działania lub zaniechania:

1) przyznanie środków bez zachowania procedur obowiązujących przy
ich przyznaniu,
2)przyznanie środków z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich
przyznaniu,
3)przekazanie środków bez zachowania procedur obowiązujących przy
ich przekazaniu,
4) przekazanie środków z naruszeniem procedur obowiązujących przy
ich przekazaniu,
5) niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki
rozliczenia tych środków,
6) n
 ieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków,
7) ustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków w wysokości niższej
niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,
8) niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków,
9) dochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków w wysokości niższej
niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,
10) n iezgodne z przepisami umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty
środków,
11) niezgodne z przepisami odroczenie spłaty podlegającej zwrotowi kwoty
środków,
12) d
 opuszczenie do przedawnienia tej należności z tytułu zwrotu kwoty
środków.

Odpowiedzialność beneficjenta środków

Karalność obejmuje:
1) wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem;
2) wykorzystanie środków z naruszeniem procedur obowiązujących przy
ich wykorzystaniu, w tym:
a) procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych
– wyłącznie w zakresie określonym w art. 17 ustawy udfp,
b) procedur określonych przepisami o koncesji na roboty budowlane lub
usługi – wyłącznie w zakresie określonym w art. 17a ustawy udfp.;
3) niedokonanie przez otrzymującego lub wykorzystującego środki rozliczenia tych środków w terminie;
4) niedokonanie w terminie zwrotu kwoty środków;
5) niedokonanie w należnej wysokości zwrotu kwoty;
6) nieprzekazanie w terminie zwracanej kwoty środków przez podmiot,
za pośrednictwem którego zwracane są te środki;
7) nieprzekazanie w należnej wysokości zwracanej kwoty środków przez
podmiot, za pośrednictwem którego zwracane są te środki.

75

ZAŁĄCZNIKI
Wytyczne horyzontalne
Poniżej wskazano wytyczne horyzontalne wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy
wdrożeniowej, mające zastosowanie do RPO WO 2014–2020 i mogące mieć
zastosowanie do przedmiotowej kontroli:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, Minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego,
w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji programów operacyjnych
z prawem Unii Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję
Europejską w tym zakresie, a także w celu zapewnienia jednolitości sposobu
realizacji programów operacyjnych i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą, może wydać wytyczne dotyczące:
1) ewaluacji programów operacyjnych;
2) t rybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych;
3) kontroli realizacji programów operacyjnych;
4) trybu dokonywania wyboru projektów;
5) kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
6) warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych;
7) korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
8) warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej;
9) systemu informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych;
10) wykorzystania środków pomocy technicznej;
11) i nnych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów
operacyjnych.
W dalszej części tego przepisu wskazano, że minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego:

1)	podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie
internetowej lub portalu, wytyczne oraz ich zmiany, a także termin,
od którego wytyczne lub ich zmiany są stosowane;
2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na których
zostaną zamieszczone wytyczne oraz ich zmiany, a także o terminie,
od którego wytyczne lub ich zmiany są stosowane.
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020
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Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu
w wyniku przeprowadzonych postępowań, należy stosować wersję
Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy.
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020
Wytyczne mają na celu zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji
działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w celu tematycznym 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dokument określa jednolite zasady realizacji wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu oraz zapewnienia jednolite standardy wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014–2020

Celem ww. wytycznych jest ustanowienie ogólnych zasad w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego, wspólnych dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych.
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące
działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki
spójności w perspektywie finansowej 2014–2020. IZ RPO prowadzi działania informacyjne i promocyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów oraz do mieszkańców danego województwa.
W Podrozdziale 6.6 Jak należy oznaczać projekty ww. wytycznych wskazano, że sposób oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych przez
instytucje zaangażowane w realizację tych działań określa Księga identyfikacji wizualnej oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji.
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6.3. Wyniki badania ankietowego
Badanie ankietowe w formie ankiety audytoryjnej (PAPI) zostało przeprowadzone za pośrednictwem kontrolerów przez pracowników jednostek kontrolowanych wśród beneficjentów projektów. W badaniu
wykorzystano celowy dobór próby polegający na wyborze najistotniejszej
grupy uczestników projektów realizowanych w ramach każdego z czterech pakietów tematycznych programu SSD, tj.: 1) osób bezrobotnych;
2) kobiet, które oddawały pod opiekę dzieci do lat 3 w celu kontynuowania
aktywności zawodowej ; 3) nauczycieli; 4) uczniów; 5) personelu medycznego i opiekunów osób starszych; 6) seniorów. Odpowiedzi uzyskano
od każdego uczestnika projektu, który zadeklarował zamiar wypełnienia
ankiety, tym samym zwrotność ankiet wyniosła 100%. Celem badania
było zidentyfikowanie przez uczestników projektów RPO WO 2014–2020
korzyści wynikających z uczestnictwa w projekcie, ustalenie stopnia
świadomości i wiedzy na temat funkcjonowania w regionie Programu SSD,
działań i założeń tego programu adresowanych do mieszkańców regionu
oraz źródeł pozyskiwania informacji w tym zakresie.

Cele szczegółowe badań ankietowych dotyczyły takich zagadnień jak:
wiedza respondentów na temat programów europejskich, subiektywne
poczucie korzyści dla uczestników badań wynikające z udziału w projektach, ocena funkcjonowania projektów, w których brali udział uczestnicy.

Dobór próby w badaniu ankietowym miał charakter celowy. Badanie
przeprowadzono w kilku grupach osób, uczestniczących w projektach
realizowanych w ramach pakietów Programu SSD, tj. I Praca to bezpieczna
rodzina, II Edukacja a rynek pracy, III Opieka żłobkowo-przedszkolna,
IV Jesień życia. Badanie przeprowadzono w okresie grudzień 2019 – styczeń
2020. Łącznie badaniem objęto 202 osoby, w tym m.in. 68 opiekunów dzieci
do lat 3, 65 uczniów oraz 33 nauczycieli.
Podsumowanie wyników

− uczestnicy projektów deklarują wiedzę na temat źródeł ich finansowania ze środków Unii Europejskiej (96%),
− na temat uczestnictwa w projekcie badani dowiedzieli się w głównej
mierze w miejscu pracy/w szkole (71%),
− projekty, w których brali udział badani w większości spełniły ich oczekiwania (75%) oraz w niewielkim stopniu deklarują wprowadzenie
zmian z podobnych projektach w przyszłości (84%).
− zdecydowanej większości badanych nie są znane programy/projekty
mające na celu przeciwdziałanie depopulacji województwa opolskiego
(81%),
− większość ankietowanych deklaruje chęć pozostania w regionie
w przyszłości (76%), a o takiej motywacji decydują w większości więzi
rodzinne i towarzyskie, nie związane z udziałem w żadnych projektach
(80%).
Powyższe wyniki wskazują, że udział w projektach realizowanych
w ramach Programu SSD tylko w niewielkim zakresie ma wpływ na motywację uczestników do dalszego zamieszkiwania na terenie Opolszczyzny.
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6.4. Panel Ekspertów
W związku z przeprowadzoną przez Delegaturę NIK w Opolu kontrolą
Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny (P/19/093), w dniu 28 lutego
2020 r. w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego odbył się panel ekspertów.
W panelu tym uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele środowiska
naukowego:
 prof. dr hab. Marek Masnyk – Rektor Uniwersytetu Opolskiego,
 prof. dr hab. Robert Rauziński – Instytut Śląski w Opolu,
 dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ – Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy
Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego,
 dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE – Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 dr hab. Marta Makuch – Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 dr hab. Edyta Szafranek – Uniwersytet Opolski, Zastępca Dyrektora
Urzędu Statystycznego w Opolu,
przedstawiciele Parlamentu i samorządu terytorialnego:
 Ryszard Galla – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego,
 Marek Rymarz – Zastępca Burmistrza Nysy,
 Dr inż. Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu Koordynacji
Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego,
 przedstawiciele Urzędu Miasta Opola,
przedstawiciele NIK, w tym m.in.:
 Marian Banaś – Prezes NIK,
 Tadeusz Dziuba – Wiceprezes NIK,
 Dr hab. Piotr Stec, prof. UO – Kolegium NIK,
 Iwona Zyman – Dyrektor Delegatury NIK w Opolu, a także pracownicy
Delegatury NIK w Opolu.

Celem panelu było zapoznanie się z opinią zaproszonych gości oraz próba
uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone mechanizmy umożliwiały weryfikację skuteczności działań oraz ich wpływu na sytuację
demograficzną regionu, czy działania samorządu, mające na celu przeciwdziałanie depopulacji regionu, są realizowane zgodnie z założeniami
Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz czy przedmiotowe projekty realizowane były prawidłowo i skutecznie nadzorowane. Do sformułowania pytania, czy jednostki samorządu terytorialnego
z województwa opolskiego skutecznie przeciwdziałają depopulacji regionu, skłoniło NIK – z jednej strony – występowanie niekorzystnych trendów
demograficznych w województwie opolskim, do których należy zaliczyć
spadek liczby ludności ogółem, wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, starszą strukturę wieku ludności, a z drugiej – dane świadczące
o ujemnym saldzie migracji, tj. sytuacja, w której odpływ ludności z województwa opolskiego przewyższa jej napływ. Mając na uwadze złożoność
przyczyn depopulacji Opolszczyzny, dla NIK niezwykle istotnym elementem uzupełnienia wniosków po kontroli planowej przedmiotowego
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zagadnienia było zapoznanie się z opiniami i wnioskami ekspertów oraz
praktyków zajmujących się tymi zagadnieniami.

Panel został podzielony na trzy następujące moduły:
 depopulacja jako niekorzystne zjawisko społeczno-gospodarcze – przyczyny, skala, zagrożenia;
 regionalne doświadczenia w przeciwdziałaniu depopulacji;
 możliwości skutecznego przeciwdziałania depopulacji – kierunki działań
i propozycje rozwiązań.
W szczególności uczestnicy spotkania wymienili poglądy i próbowali
odpowiedzieć na zasadnicze pytania, których istota w większości przypadków mieściła się w tytułach wystąpień panelistów:
 Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej
i gospodarczej;
 Regionalne uwarunkowania wyludniania się Opolszczyzny;
 Polityka społeczna przyszłości w aspekcie negatywnych zmian demograficznych;
 Prezentacja doświadczeń we wzmacnianiu potencjału demograficznego
województwa opolskiego oraz gminy Nysa;
 Czy można wydostać się z „pułapki niskiej dzietności”?;
 Jak dostosować system ubezpieczeń społecznych do wyzwań demograficznych XXI w.?

Marian Banaś, Prezes NIK przywitał uczestników spotkania i podziękował serdecznie gościom za przyjęcie zaproszenia. Wyraził przekonanie,
że niejednokrotnie w celu dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny danego
zjawiska czy procesów objętych kontrolą wymagane jest posiłkowanie się
wiedzą, której nie można zdobyć w ramach kontroli. Jednocześnie podkreślił, że tradycją Izby jest wsłuchiwanie się w głosy świata nauki w celu
uzupełniania wiedzy zdobytej w ramach prowadzonego postępowania
kontrolnego. Prezes NIK wskazał także, że dorobek naukowy oraz spostrzeżenia wynikające z wieloletniej pracy naukowej zgromadzonych gości
będą pomocne w dokonaniu rzetelnej i przede wszystkim obiektywnej
oceny działań objętych kontrolą Najwyższej Izby Kontroli.

Następnie głos zabrał Tadeusz Dziuba, Wiceprezes NIK, który zwrócił
uwagę na cel spotkania – dyskusję o współczesnych wyzwaniach polityki
demograficznej. Jak powszechnie wiadomo obecna sytuacja ludnościowa
kraju nie napawa optymizmem. Jak wskazał Wiceprezes, istota nadciągającego kryzysu demograficznego skupia się jak w soczewce w województwie
opolskim m.in. z uwagi na to, że jest to najmniejszy region Polski. Dostrzegając te zagrożenia i w trosce o przyszły rozwój społeczno-gospodarczy
regionu Delegatura NIK w Opolu wyszła z inicjatywą przeprowadzenia
kontroli podejmowanych działań, które miały zapobiegać niekorzystnym zjawiskom demograficznym przez samorząd terytorialny regionu.
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli ujęło kontrolę Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny w Planie Pracy Izby na 2019 r. Co istotne, kontrola
ta została przyporządkowana do szczególnie wymagającego rodzaju
kontroli, a mianowicie kontroli wykonania zadań. Podczas jej przeprowadzania konieczne jest korzystanie z szeregu zróżnicowanych metod
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badawczych i metod oceny opartych na wiedzy innego rodzaju niż tradycyjnie rozumiane kontrole.

Przed przystąpieniem do wysłuchania prezentacji zaproszonych ekspertów głos zabrała Iwona Zyman – Dyrektor Delegatury NIK w Opolu,
która podkreśliła, że zjawiska demograficzne nie tylko będą miały niekorzystny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz kraju
w przyszłości, ponieważ ich negatywne konsekwencje są odczuwane już
obecnie. W rankingu dochodów ogółem przypadających na jednego mieszkańca gmin z 2019 r. w Polsce wśród 50 najbiedniejszych gmin było aż 13
z województwa opolskiego. W latach poprzednich tj. przed 2019 r. w takich
rankingach było tylko 3 lub 4 gminy, ale od 2016 r. sytuacja się pogorszyła,
gdyż liczba takich gmin wahała się już w przedziale od 9 do 13. Na taką
sytuację złożyło się wiele czynników, w tym – co wydaje się bezsporne
– również spadek liczby mieszkańców poszczególnych gmin. Dyrektor
Delegatury NIK przedstawiła także przedmiot i zagadnienia poruszane
podczas dyskusji oraz organizacyjne założenia spotkania.
W dalszej części panelu wypowiadali się kolejno uczestnicy spotkania
przedstawiając poniższe opinie, uwagi i wnioski.
Pierwszy moduł: Depopulacja jako niekorzystne zjawisko społeczno-gospodarcze – przyczyny, skala, zagrożenia rozpoczął się wystąpieniem
prof. zw. dr hab. Roberta Rauzińskiego, który omówił sytuację demograficzną Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej.
Zaprezentował najważniejsze wnioski w zakresie kształtowania się sytuacji demograficznej Polski od 1945 r. Ekspert podkreślił, że dyskutując
o problemach demograficznych należy pamiętać o stratach biologicznych
społeczeństwa w czasie II Wojny Światowej oraz następującym po tym
czasie okresie odbudowy biologicznej. Obecnie bazując na prognozie demograficznej GUS można wnioskować, że kryzys demograficzny będzie się
pogłębiał. Ma na to wpływ m.in. głęboki proces starzenia się społeczeństwa. Polska pod kątem problemów demografii jest zróżnicowana i na tym
tle samo woj. opolskie jest zróżnicowane, np. w zakresie podaży pracy
i zasobów pracy. Obecnie w tym regionie żyje ponad 100 tys. młodzieży
w wieku 20–24 lata, a dla porównania w roku 2050 r. będzie żyło 35 tys.
młodych ludzi w tym wieku. Rzutuje to na kwestię szkolnictwa w woj.
opolskim. Zdaniem eksperta dyskusja w powyższym zakresie oraz pogłębianie znajomości problemu jest potrzebne. Ekspert omówił zagrożenia,
jakie stwarza zjawisko depopulacji. Przywołał najważniejsze problemy
zidentyfikowane podczas debat w ramach I i II Kongresu Demograficznego
– m.in. problem ciągłości pokoleń poszanowania ludzkiego życia, proces
starzenia się ludności, problemy rynku pracy (emigracja stała i czasowa
pracowników), problem systemu wartości, brak długofalowej polityki
migracyjnej, brak połączenia biznesu (społeczna funkcja przedsiębiorstw)
z polityką społeczną, problem jakości edukacji, problem zapotrzebowania
na kadrę z wyższym i średnim wykształceniem, kwestia polityki zdrowotnej, problem jakości kapitału ludzkiego.

Dr hab. Robert Geisler, prof. UO, podsumowując, zgodził się z przedmówcą,
że warto pochylić się nad długofalową polityką społeczną, spojrzenie
na trendy i wskaźniki w długim odstępie czasu oraz zróżnicowania regionalne w kontekście trendów demograficznych. Istotny wątek w dyskusji

81

ZAŁĄCZNIKI
ekspertów to połączenie świata społecznego ze światem gospodarki,
w tym włączenie przedsiębiorców w kwestie zagadnień społecznych.
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Dr hab. Edyta Szafranek, przedstawiła regionalne uwarunkowania
wyludniania się Opolszczyzny oraz charakterystykę zjawiska w skali
regionu. Wskazała, że od roku 2000 z prognozą do 2050 r. GUS notuje
spadek liczby ludności: w 2000 r. woj. opolskie zamieszkiwało 1070,6 tys.
osób, w 2018 r. zamieszkiwać będzie 986,5 tys. osób (zmiana o 8 % ),
a w 2050 r. Opolszczyznę może zamieszkiwać już tylko 744,6 tys. osób
(zmiana w stosunku do 2018 r. o 24,5 %). Ten spadek ma się utrzymywać . Udział zaludnienia woj. opolskiego w skali kraju zmniejszy się
z 2,8 (w 2000 r.) do 2,2 (prognoza na 2050 r.). Na zmianę liczby ludności wpływają ruch naturalny i ruch migracyjny. Liczba urodzeń
w woj. opolskim utrzymywała się w latach 2000–2018 na stał ym
poziomie 8,7 (na 1000 mieszkańców), ale w tym okresie systematycznie wzrastała liczba zgonów – z 8,7 do 10,2 (na 1000 mieszkańców).
W 2018 r. skala ujemnego przyrostu w woj. opolskim (-2,1 na 1000
mieszkańców) była trzykrotnie wyższa niż przeciętnie w Polsce (-0,7
na 1000 mieszkańców). Ta niekorzystna tendencja wynika z wielu
czynników. Jednym ze wskaźników demograficznych skorelowanym z przyrostem naturalnym jest współczynnik dzietności. Odsetek
kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) systematycznie spada z 52 % do 45 %
w 2018 r. (mniej niż połowa kobiet w strukturze liczebnej kobiet, które
potencjalnie mogą rodzić dzieci). GUS prognozuje, że w 2050 r. ten odsetek może wynieść tylko 39%. Pomimo wzrostu współczynnika dzietności
(średniej liczby dzieci urodzonych przeciętnie przez jedną kobietę) z wartości z 1,2 do 1,3 w okresie 2000–2018 nie ma możliwości zapewnienia
prostej zastępowalność pokoleń w regionie. Obecnie w całej Polsce kobiety rodzące pierwsze dziecko są coraz starsze. Druga kategoria ruchów
to saldo migracji. Obecnie w woj. opolskim zauważalne zmniejszanie
skali emigracji stałej (z -3,5 ‰ w 2000 r. do -1,3 ‰ w 2018 r.). Obecnie
obserwuje się znaczący spadek migracji zagranicznych (z -3,4 ‰ w 2000 r.
do -0,7 ‰ w 2018 r.). przy nasilaniu emigracji wewnętrznej do innych
regionów Polski. W latach 2000–2005 co piąty emigrant pochodził
z woj. opolskiego w skali Polski, obecnie jest to co 12 emigrant. W 2000 r.
dominował odpływ ludzi w wieku 20–29, obecnie migrują osoby w wieku
30–44 oraz 45–49 lat, co pokazuje, że odpływają osoby z doświadczeniem
na rynku pracy. Biorąc pod uwagę ludność wg biologicznych grup wieku,
to zmniejsza się udział ludności w wieku najmłodszym do 14 roku życia,
zwiększa się natomiast grupa ludzi w wieku powyżej 65 r.ż. Wzrasta wartość współczynnika starości demograficznej (udziału ludności w wieku 65.
i starszym w stosunku ogółu): w roku 2000 – 12%, w 2018 r. ponad 18%,
prognozuje się 36 % w 2050 r. Indeks starości, czyli udział ludzi w wieku
65 plus w odniesieniu do osób w wieku od 0–14 r.ż, dla Opolszczyzny
kształtuje się następująco: w 2000 r. 62,7 (czyli nie każdy wnuczek miał
jednego dziadka), w 2018 r. 136,3 (każdy wnuczek ma co najmniej jednego
dziadka), wg prognozy na 2050 r. to wskaźnik ten wyniesie 359,9 (jeden
wnuczek będzie miał statystycznie 3,5 dziadka). Wskaźniki te pokazują niekorzystny bilans relacji wiekowych. Także niekorzystnie wypada
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struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku – zmniejsza się udział
ludności w wieku przedprodukcyjny przy wzrastającej liczebności osób
w wieku poprodukcyjnym.

Na koniec wystąpienia ekspert podsumował najważniejsze ustalenia:
 w woj. opolskim notowany jest systematyczny ubytek ludności,
 przewiduje się, że zasadniczy wpływ na rozmiary ubytku ludności
będzie miał ubytek naturalny, przy zmniejszającym się udziale ruchu
migracyjnego dotychczas decydującego o rozmiarach ubytku ludności,
 skala ubytku ludności w województwie pozostaje najwyższa w przestrzeni kraju, choć zmniejsza się tempo wyludniania,
 niekorzystnie kształtują się trendy zachowań prokreacyjnych (wskaźnik
dzietności),
 niska dzietność, niegwarantująca prostej zastępowalności pokoleń,
ujemne saldo migracji przy wydłużającym się przeciętnym trwaniu
życia implikują niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności
determinujące postępujący proces starzenia się społeczeństwa.
Prof. Robert Geisler odnosząc się do wskazał, że warto zwrócić uwagę
na szersze tło omówionych wskaźników statystycznych. Jeżeli chodzi
o współczynnik dzietności to należy mieć na uwadze zachodzące obecnie
w społeczeństwie zmiany obyczajowe, zmiany modelu pracy oraz modelu
rodziny. Są to trendy, czy zjawiska makrostrukturalne, które znajdują już
odbicie we wskaźnikach statystycznych. Należy mieć także na uwadze,
że w Europie Zachodniej rozpoczęła się dyskusja na temat tzw. srebrnej
gospodarki, tj. włączenia osób starszych do świata pracy; obecnie dyskusja
dotyczy tego, w jaki sposób można wykorzystać ten potencjał.
Dr hab. Marta Makuch podjęła się identyfikacji kierunków i kształtów
przyszłej polityki społecznej w aspekcie negatywnych zmian demograficznych. Wychodząc od teoretycznego spojrzenia politykę społeczną ekspertka wskazała, że badanie polityki społecznej obejmuje istotne kategorie,
takie jak: dobrobyt społeczny, potrzeby, bezpieczeństwo socjalne, prawa
człowieka, sprawiedliwość społeczną, strukturę społeczną, integrację
społeczną, postęp, rozwój społeczny, czy kwestie społeczne. Wymienione kategorie służą temu, by wyjaśniać złożoną rzeczywistość społeczną.
Najczęściej badanymi elementami otoczenia polityki społecznej są:
 sytuacja ludnościowa (np. liczba ludności, ruch naturalny, migracje,
struktura ludności analizowana ze względu na różne kryteria);
 gospodarka i odbywające się w niej procesy (np. prywatyzacja, globalizacja);
 porządek instytucjonalny danego społeczeństwa (instytucje polityki
społecznej są traktowane jako podsystem w systemie instytucji i zależą
od innych podsystemów);
 przemiany struktury społecznej niebędące efektem prowadzonej polityki
społecznej lub takie, w których polityka społeczna odgrywa trudną
do ustalenia rolę (np. kształtowanie się klasy średniej, mechanizmy
awansu społecznego, nierówności społeczne);
 kultura społeczeństwa, jego wartości, tradycje itd.
Ekspertka w swoim wystąpieniu podkreśliła, że relacje między polityką
społeczną a jej otoczeniem są obustronne – polityka społeczna znajduje się
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pod wpływem otoczenia, jak i na nie wpływa. Ponadto jeżeli elementy
otoczenia będą traktowane jako zmienne niezależne, a politykę społeczną jako zmienną zależną, to pamiętać należy, że w ten sposób uchwycić
można tylko statyczny obraz zależności. Elementy (zjawiska, procesy)
otoczenia polityki społecznej są niejednakowe pod względem swojej złożoności. Są zatem sytuacje, w których dosyć łatwo określić zależności (także
w kategoriach przyczynowo-skutkowych) między elementem otoczenia
a polityką społeczną. Częściej jednak jest tak, że trudno ustalić co jest
przyczyną, a co skutkiem i wnioskować o uwarunkowaniach stabilności
lub zmian w polityce społecznej. Jak podkreśliła badaczka, prognozy mogą
mieć różny cel. Mogą służyć mogą zaspokojeniu ciekawości poznawczej
badaczy, dając możliwość sprawdzenia przyczyn i skutków. Mogą stanowić punkt wyjścia do podjęcia praktycznych decyzji, przy czym prognozy
długoterminowe stanowić mogą podstawę planowania strategicznego.
Mogą także być przygotowywane z myślą o mobilizowaniu opinii publicznej, zachęcaniu do zmiany zachowań, by nie spełnił się niekorzystny
scenariusz przyszłych zdarzeń – taką rolę mają do spełnienia prognozy
ostrzegawcze. W prognozach zawarta jest ocena. Ekspertka zasygnalizowała, że spadek liczby ludności wywrze zdecydowanie negatywny
wpływ na pozycję gospodarczą Polski na mapie świata w ciągu obecnego
półwiecza. W kontekście tych zasygnalizowanych kwestii demografia
to jeden z tych czynników, które zalicza się do tzw. megatrendów mających
wpływ na rozwój Polski i całego świata do 2050 roku. Pozostałe czynniki
to upowszechnianie się szkolnictwa wyższego, postępująca automatyzacja rynku pracy, która z kolei będzie miała wpływ na poziom bezrobocia
i rozpowszechnianie się elastycznych form zatrudnienia. Zadając pytanie,
jak można zapobiegać skutkom negatywnych trendów polityki społecznej,
ekspertka nawiązała do redystrybucji środków finansowych. Punktowe
działania (w szczególności zasiłki takie jak np. w Programie 500+) są same
w sobie zazwyczaj niewystarczające i powinny być uzupełnione rozwiązaniami systemowymi. A z drugiej strony – redystrybucja powinna dawać
trwałe i pożądane efekty. Opracowania wynikowe wskazują, że świadczenie wychowawcze ograniczyło nierówności, ale nie wywarło wpływu
na dzietność, a taki był jego główny cel. Działania systemowe są istotne
w polityce społecznej. Jeżeli chodzi o redystrybucję środków, to powinny one dawać skutki trwałe, a nie doraźne i bieżące. W opinii badaczki,
instrumenty i działania, które mogą wspomóc stworzenie warunków
dla poprawy wskaźników dzietności to: lepsze warunki do sprawowania
opieki nad dziećmi, rozwiązania pozwalające łączyć ambicje zawodowe
kobiet z aspiracjami rodzinnymi, zwiększanie udziału mężczyzn w korzystaniu z urlopów „ojcowskich” i wychowawczych, zwiększenie oferty
usług opieki żłobkowej, w szczególności na wsi, większa elastyczność
godzin pracy i rozłożenie ciężaru obowiązków wychowawczych na oboje
rodziców. Powyższe kwestie mogą także wpłynąć na zmniejszenie się
luki płacowej między zarobkami kobiet i mężczyzn oraz zwiększenie
aktywności zawodowej kobiet. Starzejące się społeczeństwo będzie miało
również wpływ na system emerytalny i finanse publiczne. Wspierając się
dostępnymi wynikami badań, zgodnie z którymi od 2040 r. połowa emerytów może otrzymywać świadczenia minimalne, ekspertka podkreśliła,
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że trzeba wrócić do kwestii podwyższenia wieku emerytalnego oraz
polityki zachęcania, by pozostawać na rynku pracy. Proces ten musi
być przeprowadzony z dbałością o warunki pracy, profilaktykę badań,
odpowiednie inwestowanie w zmianę kwalifikacji osób powyżej 50. r.ż.
Polityka obniżenia wieku emerytalnego prędzej czy później musi zostać
odwrócona. Ale nowoczesne społeczeństwo aby mogło w miarę skutecznie
się rozwijać, powinno być zdolne do licznych kompromisów. To wymaga
czasu, nauki i dobrej woli. Z punktu widzenia starzenia się społeczeństwa kluczowe są pytania o dwie kwestie: po pierwsze – o warunki
rozwoju „srebrnej gospodarki”, czyli bezpieczeństwo systemu emerytalnego oraz instytucjonalne wsparcie związane z opieką długoterminową nad osobami niesamodzielnymi, będącymi już w podeszłym wieku
(po 2030 r. będzie w Polsce przeszło 2 mln osób powyżej 80. lat); po drugie
– o warunki dłuższej aktywności zawodowej i przesuwanie wieku wyjścia
z rynku pracy (np. tylko 49,8% populacji w wieku 55–60/64 lata pracuje,
a w krajach UE ten wskaźnik wynosi 60% (wzorem do naśladowania jest
Szwecja – odsetek wynosi 77,2%).
Podsumowując ekspertka podkreśliła, że niezwykle istotne jest wdrożenie postulatu ciągłości i strategii długofalowych w polityce społecznej.
Kompleksowy program na rzecz demografii (uwzględniający kwestie
migracyjne i integracyjne) powinien obejmować: promocję dzietności
poprzez zmniejszenie kosztów związanych z opieką oraz wychowaniem
dzieci, szczególnie wynikających z łączenia kariery zawodowej z życiem
rodzinnym, wprowadzenie nowych rozwiązań zapewniających powszechność opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz poszerzenie oferty opieki
instytucjonalnej, tak aby odpowiedzieć na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa i zapewnić wsparcie rodzinom, w których znajdują się osoby niesamodzielne. Istotne jest także zapewnienie realnego
wsparcia rodzin wielodzietnych zabezpieczającego je przed ryzykiem
wykluczenia społecznego. Należy także określić „zawody deficytowe”
oraz przetestować różne instrumenty pozyskiwania pracowników zagranicznych, których niedobór będzie odczuwalny w kolejnych latach. System ochrony zdrowia powinien zostać dostosowany do prognozowanych
zmian demograficznych, w szczególności wzmocnienie działań na rzecz
rozwoju infrastruktury i zasobów kadrowych w obszarach opieki nad
matką i dzieckiem oraz osobami starszymi. Zdaniem ekspertki, opracowanie i wdrożenie międzysektorowych rozwiązań systemowych i działań
wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych zwiększających
dostępność do programów zdrowotnych (profilaktycznych, rehabilitacyjnych) pozwoli na zmniejszenie zachorowalności i umieralności, w szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych. Ważny jest także wzrost
poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez poprawę warunków umożliwiających jej uprawianie na każdym etapie życia. W ramach
kompleksowego programu na rzecz demografii istotne jest stworzenie
modelu aktywności intelektualnej, społecznej i zawodowej osób starszych
opartego na wykorzystywaniu ich potencjałów i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
Prof. Robert Geisler w podsumowaniu, podkreślił istotność postulatu
ciągłości. Należy mieć na uwadze zmiany w obszarze polityki społecznej,
ponieważ zachodzą one dynamicznie w perspektywie makro.
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Drugi moduł: Regionalne doświadczenia w przeciwdziałaniu depopulacji
rozpoczął się od wystąpienia Andrzeja Buły, Marszałka Województwa
Opolskiego, który zaprezentował rozwiązania i doświadczenia przeciwdziałania depopulacji na poziomie regionalnym w aspekcie funkcjonowania
Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim
do 2020 roku „Opolskie dla rodziny”. Zdaniem Pana Marszałka, punktem
wyjścia powinien być szerszy kontekst, jeżeli chodzi o problem depopulacji.
Dotychczas wielu młodych Opolan chętnie emigrowało za pracą za granicę,
co jest efektem posiadania podwójnego obywatelstwa i bliskich kontaktów
tego regionu z Niemcami i Holandią. W 2011 r. zapadła decyzja o konieczności zatrzymania tej tendencji. Stąd pomysł utworzenia Specjalnej Strefy
Demograficznej. Marszałek podkreślił, że w ramach negocjacji założeń
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014–2020 władze regionu otrzymały zgodę Komisji Europejskiej na utworzenie Obszaru Strategicznej Interwencji Depopulacja, na co przeznaczono
340 mln euro. Podjęto decyzję, aby działania podzielić na cztery pakiety:
 praca to bezpieczna rodzina (m.in. projekty dot. godzenia życia rodzinnego, projekt Opolska Niania);
 edukacja a rynek pracy (w 11 powiatach stworzono profesjonalne
pracownie, projekt Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy,
utworzenie 78 szkolnych punktów informacji i kariery, aby uczeń widział
potencjał gospodarczy w swoim mieście, projekty dla kształcenia
ogólnego);
 opieka żłobkowo-przedszkolna (18 nowych żłobków, dofinansowanie
do pobytu w żłobkach dla dzieci osób o niższym statusie materialnym,
programy profilaktyki zdrowotnej);
 „Złota jesień” (podniesienie jakości i poprawa opieki nad seniorami).
Ponadto władze regionu podjęły strategiczną decyzję, aby w celu skutecznego wdrażania funduszy unijnych podzielić województwo opolskie
na pięć subregionów. Planuje się, aby subregionom w nowej perspektywie finansowej oddać możliwość dysponowania środkami pochodzącymi
z Europejskiego Funduszu Społecznego, tak aby włodarze na szczeblu
starostów, burmistrzów i wójtów dysponowali narzędziami kreowania
polityki społecznej na szczeblu regionalnym.
Karina Bedrunka, Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dodała, że w latach 2013–2014 władzom woj. opolskiego udało się przekonać
Komisję Europejską, aby przeznaczyć 340 mln euro na projekty w zakresie przeciwdziałaniu depopulacji woj. opolskiego. Nacisk został położony
na proces przygotowywania projektów – kompleksowo i w partnerstwie.
Wymagało to wielu rozmów i przekonania interesariuszy, że tylko robiąc
coś kompleksowo i w krótszym czasie można osiągnąć efekty. Dyrektor
podała przykład działania w ramach projektu miękkiego, związanego z Europejskim Funduszem Społecznym. W każdym z subregionów
wybrana została w ramach konkursu jednostka, która wspiera kobietę
od momentu poczęcia dziecka do drugiego roku życia dziecka. Każda
kobieta, która potrzebuje dostępu do badań, szkoły rodzenia, pomocy
położnej, a po urodzeniu dziecka diagnostyki czy rehabilitacji otrzymuje
taką pomoc w woj. opolskim. Efekty tego projektu są już widoczne.
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Prof. Robert Geisler podsumowując drugi moduł panelu ekspertów dodał,
że ważne było pokazanie wielości interesariuszy, instytucji i ludzi włączanych w proces budowania spójności regionalnej. Wiąże się to z procesem
podmiotowości, aby społeczeństwo było przekonane, że ma wpływ na to
co jest ważne.
Wojciech Goleński z Delegatury NIK w Opolu zadał pytanie dotyczące
możliwości zatrzymania negatywnych trendów demograficznych przez
imigrację z innych rejonów świata, głównie ze Wschodu.
Dr hab. Edyta Szafranek odpowiadając na pytanie, wskazała, że należy
bazować na danych statystycznych dot. liczby imigrantów zarejestrowanych. Ich liczba przyrasta, głównie ludzi młodych. Nie wiadomo jednak,
czy napływ imigrantów zrekompensuje ubytek ludności polskiej. Wyraziła
opinię, że w ramach polityki regionalnej władze powinny widzieć tych
ludzi, zachęcić ich do pozostania, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa.
W związku z tym istnieje potrzeba kampanii społecznej dla mieszkańców
Opolszczyzny o potrzebie napływu, zasilenia i zatrzymania imigrantów.
Ekspertka dodała, że zespół badaczy we współpracy z Wojewódzkim
Urzędem Pracy prowadzi bezpośrednie badania ankietowe, rejestrując
liczbę imigrantów, nie tylko studentów, przedsiębiorców i pracowników
napływowych. Wkrótce wyniki tych badań będą dostępne.
Marszałek Andrzej Buła dodał, że w nowej perspektywie finansowej
planuje się wydzielić specjalną pulę środków finansowych dedykowanych
integracji i inkluzji osób z zagranicy na terenie Opolszczyzny. Planuje się
realizację projektów w trybie pozakonkursowym i systemowym, więc jest
czas aby do rozpoczęcia nowej perspektywy unijnej, tj. do 2023 r. przemyśleć założenia tych projektów.
Ryszard Galla dodał, że samorząd województwa opolskiego jest pionierem działań w zakresie projektów związanych z przeciwdziałaniem depopulacji. Poseł podkreślił istotność zasady kontynuacji w każdej dziedzinie
polityki, nie ma to jednak przełożenia na reformy podejmowane na szczeblu krajowym, np. reforma służby zdrowia. Wskazał, że Opolszczyzna
miała znaczący problem jeżeli chodzi o emigrację. Udaje się to jednak
stopniowo zahamować, notowane są także powroty z zagranicy.
Marek Rymarz, Zastępca Burmistrza Nysy zaprezentował doświadczenia we wzmacnianiu potencjału demograficznego gminy Nysa. Władze
gminy przed wprowadzeniem bonu wychowawczego, tj. przed 2015 r.
obserwowały systematyczny spadek liczebności gminy. Przeprowadzono
analizę rozwiązań funkcjonujących na rynku zabezpieczenia socjalnego
i stwierdzono, że niektóre rozwiązania z tego sektora wspierały bierność
mieszkańców. Podjęto więc decyzję o wprowadzeniu od 2015 r. bonu wychowawczego, tj. wypłaty kwoty 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne.
Założeniem było wsparcie rodzin, które mają potencjał w zakresie wzrostu
dzietności. Jednocześnie władze gminne nie chciały, aby zwiększyła się
liczba biernych zawodowo na rynku pracy, stąd rozwiązanie, aby wspierać aktywność zawodową małżeństw. Zastępca Burmistrza podkreślił,
że bon wychowawczy nie jest świadczeniem socjalnym, ma kreować
wśród mieszkańców gminy zaradność życiową. Można oceniać już skutki
przedmiotowego programu – od 2015 r. udało się spowolnić negatywne
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trendy demograficzne na terenie gminy. Notuje się wzrost liczby urodzeń
oraz spadek salda migracji.
Kryteria przyznawania bonu wychowawczego są następujące: bon wychowawczy jest przyznawany na drugie i każde kolejne dziecko w wieku
od rozpoczęcia 13. miesiąca życia do ukończenia 6. roku życia dziecka.
W okresie od 13. miesiąca życia do 3. roku życia dziecka jeden z rodziców musi pracować, osiągając wynagrodzenie na co najmniej najniższym
krajowym poziomie, a w okresie od 3. do 6. roku życia dziecka wymóg
zatrudnienia dotyczy obojga rodziców. Rodzice wraz z dziećmi muszą
zamieszkiwać pod wspólnym adresem na terenie gminy Nysa, w tym jedno z rodziców nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie poprzedzającym 10 lat od złożenia wniosku. Rodzice rozliczają się z Urzędem
Skarbowym w Nysie, aby przyczyniać się do wzrostu zasobności gminy.
Starsze rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny na terenie gminy Nysa.
Wnioskodawcy na miesiąc przed złożeniem wniosku i w trakcie pobierania
świadczenia wychowawczego nie korzystają ze świadczeń wypłacanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, za wyjątkiem świadczeń 500+, 300+,
zasiłków rodzinnych, zasiłków lub świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków
z tytułu zdarzeń losowych. Wnioskodawcy nie posiadają zadłużenia
względem gminy Nysa. Zastępca Burmistrza podkreślił, że w ramach
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dziesięciokrotnie spadła
liczba osób pobierających zasiłek z tytułu bezrobocia, także dzięki utworzeniu Centrum Integracji Społecznej i korzystnej sytuacji na rynku pracy.
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Trzeci moduł: Możliwości skutecznego przeciwdziałania depopulacji
– kierunki działań i propozycje rozwiązań poświęcony jest możliwościom
przeciwdziałania depopulacji. Rozpoczął się wykładem dr. hab. Piotra
Szukalskiego, prof. Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Czy można wydostać
się z „pułapki niskiej dzietności”? Profesor Szukalski na wstępie wskazał,
że w pierwszych powojennych dekadach ten poziom dzietności był wysoki.
Odwołując się do współczynnika dzietności teoretycznej, należy najpierw
wprowadzić trzy cezury dotyczące dzietności tj. informacji o średniej liczbie dzieci, jaką urodziłaby kobieta w trakcie całego okresu rozrodczego,
jako miernika reprodukcji: a/ poziom 2,1 – taki poziom zapewnia prostą
zastępowalność pokoleń, czyli utrzymywanie się ludności na niezmienionym poziomie; b/ drugi poziom 1,5 – niska dzietność; c/ trzeci poziom
1,3 – najniższy poziom z niskiej dzietności. Jedynie dzietność powyżej
wartości 2,1 prowadzi do zastępowalności pokoleń. We współczesnych
społeczeństwach państw rozwiniętych normą jest długotrwałe utrzymywanie się dzietności na poziomie poniżej prostej zastępowalności
pokoleń. Pojawiają się zatem terminy „niska dzietność”, gdy typowa
kobieta rodzi do 1,5 dzieci, lub wręcz „najniższa z niskich dzietność”,
gdy współczynnik dzietności osiąga wartość poniżej 1,3. W Polsce dwukrotnie (w latach 2001–2006 oraz 2011–2015) występowały okresy najniższej z niskich dzietności, zaś od 1998 r. utrzymuje się niska dzietność
(w miastach od 1995 r., na wsi od 2002 r. z wyjątkiem 2008 r.), rodzi się
pytanie, na ile stosowany konwencjonalnie sposób pomiaru odzwierciedla
rzeczywistość. W tym przypadku wspomnieć należy zarówno o wpływie
nierejestrowanej emigracji, obniżającej liczbę realnych urodzeń przy
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utrzymywaniu się zawyżonej liczby kobiet w wieku rozrodczym, jak
i o wpływie zmiany kalendarza zachowań rozrodczych, tj. odraczaniu części urodzeń, co uwidacznia się w postaci podwyższania się wieku w chwili
rodzenia dzieci każdej kolejności. W rezultacie wątpić należy, aby generalnie dla ostatniego ćwierćwiecza realna dzietność w Polsce przybierała
wartości poniżej 1,5.
Ekspert wskazał, że nie ma obecnie przesłanek, aby dzietność miała się
w najbliższych dekadach odbudować do poziomu gwarantującego prostą
zastępowalność. Dzieje się tak m.in. wskutek występowania tzw. pułapki
niskiej dzietności. Zgodnie z tą koncepcją pojawiająca się wskutek okresowych zawirowań ekonomicznych niższa liczba urodzeń w dłuższym
okresie prowadzi do zmian struktury ludności według wieku i przyspieszonego starzenia ludności. W efekcie utrzymywania się wysokich aspiracji konsumpcyjnych młodych dorosłych w warunkach rosnących obciążeń
podatkowych (koszty starzenia się ludności) i niepewności w pierwszych
latach kariery zawodowej obniża się skłonność do posiadania potomstwa.
W długim okresie prowadzi to do dalszego zmniejszania się gotowości
do posiadania potomstwa wskutek dziedziczenia zachowań demograficznych i wyłaniania się nowych wzorców i ideałów życia rodzinnego. W krajach europejskich próbuje się przeciwdziałać niskiej dzietności, głównie
poprzez zmniejszanie skali tzw. konfliktu kulturowego (dotyczącego ról
rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn oraz ich godzenia) i konfliktu
strukturalnego (działań podejmowanych przez władze publiczne w celu
zmniejszenia napięć wynikających z jednoczesnego realizowania karier
rodzinnych i zawodowych). Jak się wydaje, rozwiązywanie konfliktu
strukturalnego to w polskich realiach najważniejsze zadanie samorządów
regionalnych i lokalnych w zakresie przeciwdziałania niskiej dzietności.
Dr hab. Olga Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w swojej prezentacji pt. „Jak dostosować system ubezpieczeń
społecznych do wyzwań demograficznych XXI w.” omówiła uwarunkowania, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz sposobów dostosowania
systemu ubezpieczeń społecznych do wyzwań demograficznych XXI w.
Ekspertka postawiła tezę, że system ubezpieczeń społecznych ma pomóc
w doprowadzeniu do sytuacji, że dochody, które ludzie uzyskują w trakcie
życia zostaną odłożone racjonalnie na całą długość życia. Należy uwzględnić ryzyko, jakie może się pojawić w życiu, które ograniczy możliwość
zarobkowania (np. choroba, niepełnosprawność, niesamodzielność w późnym wieku). Ubezpieczenie społeczne jest instrumentem polityki społecznej, które ma dać ludziom bezpieczeństwo socjalne, wtedy gdy wystąpią
ograniczone możliwości zarobkowania. Świadczy więc o przezorności
i uczy myślenia o przyszłości. Od okresu transformacji do czasów współczesnych władze na szczeblu krajowym nie podchodzą do problemów społecznych systemowo, nie precyzują jaka ma być polityka społeczna, jaki
model należy przyjąć, jaka powinna być najbardziej optymalna dostępność do świadczeń. Raczej dzieje się to na zasadzie akcyjnej, doraźnej,
a nie systemowej. Występuje zależność między systemem ubezpieczeń
społecznych, a przyjętym modelem rynku pracy i sytuacją na ryku pracy
(elastyczne formy zatrudnienia – prekariat: 10,8%, szara strefa: 5,4%,
niska aktywność zawodowa w Polsce: 67,7% w 2018 r., dyskryminacja
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kobiet, emigrantów). Ekspertka nawiązała do obecnej sytuacji Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych – występowanie deficytu systemu emerytalnego (rola elementu bazowego, filarów systemu, chaos z wypłatą gwarantowaną środków zgromadzonych w OFE), występowanie obciążeń
funduszu chorobowego/ macierzyńskiego, problem funduszu rentowego
(renty z tytułu niezdolności do pracy, wdowie). Aby zwiększyć pobór
składek należy podjąć działania w zakresie: zmniejszenia szarej strefy,
zmniejszenia umów pozakodeksowych (kumulacja wszystkich umów
i zapłaconych składek do górnej granicy – 30x), zachęcania do wcześniejszego wejścia na rynek pracy młodych, wykorzystania pracy emigrantów
(o wysokiej jakości), zwiększenia oskładkowania pracy domowej (dzieci,
niesamodzielni), zachęcania do pracy poza rolnictwem oraz podwyższenia
wieku emerytalnego. Aby było to możliwe, należy zwiększyć świadomość
odnośnie tego, co ubezpieczamy (formuła zdefiniowanej składki w emeryturach, istniejące nierówności np. według płci, prognoza co do zasięgu
emerytur minimalnych kobiet). W opinii Pani Profesor przydatne byłoby
stworzenie narzędzia, jakim jest kalkulator przyszłych świadczeń emerytalnych, który wspomógłby podejmowanie świadomych decyzji. Należy
także dostrzec wpływ słabości w ubezpieczeniach społ. na ograniczenia
rozwojowe innych polityk publicznych oraz wykorzystać zamrożony
potencjał zatrudnieniowy grup słabszych (kobiet, niepełnosprawnych,
starszych). Bazując na prognozach – w latach 2030/2040 ok. 70% emerytur
będzie na poziomie minimalnym, co będzie prowadzić do pogłębiania ubóstwa i nierówności. Zdaniem ekspertki system emerytalny musi być trwały
(gwarancja, że nie będzie podlegał częstym zmianom prawym, a warunki ustalone początkowo nie mogą zmienić się na gorsze), bezpieczny
(oszczędzający muszą mieć pewność, że pieniądze, które oszczędzają faktycznie do nich trafią, gdy przejdą na emeryturę), efektywny (wiązać się
z niskimi kosztami dla uczestników i skutecznie zachęcać do gromadzenia
w nim środków), powinien mieć relatywnie niski koszt dla budżetu państwa
oraz uwzględniać indywidualny apetyt na ryzyko oszczędzających.
Prof. Robert Geisler podsumował dwa moduły panelu ekspertów i zachęcił do dyskusji i zadawania pytań.
Wojciech Goleński zadał pytanie dotyczące polityki społecznej opartej
na dowodach. Czy działania podejmowane w ramach przeciwdziałania depopulacji sprawiły zmniejszenie ujemnego salda migracji w woj. opolskim?
Prof. Robert Rauziński wyraził przekonanie, że aby odpowiedzieć
na takie pytanie należy przeprowadzić właściwe badania. Lokalna i regionalna polityka społeczna jest istotna, ale musi być kompetentna, konsekwentna i wielostronna. Trudno obliczyć efektywność, jakie działania
są opłacalne, a jakie nie są.
Wojciech Goleński doprecyzował pytanie, czy możliwe jest jednoznacznie stwierdzenie, że konkretne działania samorządu wpłynęły na ujemne
saldo migracji. Prof. Geisler dopytał także, w jakim najkrótszym możliwym okresie można dokonać takiej oceny?
Prof. Olga Kowalczyk zgodziła się z prof. Rauzińskim, że w skali lokalnej można wiele zrobić, ale skala lokalna jest częścią całościowej polityki
społecznej. Jeżeli nie ma systemowych rozwiązań w skali kraju, nie ma
odpowiedzi na podstawowe pytania w skali makro, to trudno oczekiwać
skutecznych działań w skali mikro.
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Dr hab. Marta Makuch wskazała, że jej wnioski w obszarze migracji
są inne. Zwiększająca się grupa młodych ludzi, szczególnie z dużych miast,
nie łączy się z konkretnym miejscem, nie osiedla się w młodym wieku
na stałe. Czują się obywatelami świata, chcą podróżować i zwiedzać.
W polityce społecznej trudno jest określić czas, w jakim osiąga się skutki
konkretnych instrumentów społecznych.
Prof. Piotr Szukalski dodał, że w przypadku pojedynczych instrumentów
nie jesteśmy w stanie oszacować bezpośredniego efektu demograficznego.
Przeprowadził badanie, którego celem było porównanie rzeczywistych
zmian, jakie zaszły po 2014 r. na terenie woj. opolskiego, z tym co by się
stało, gdyby prognozy GUS była skorygowane o dane ogólnopolskie (inaczej mówiąc – gdyby zmiany na terenie woj. opolskiego miały dokładnie
taki sam charakter, jeżeli chodzi o kierunki i skalę, jak w skali Polski).
Z wyników tego badania wynika, że gdyby te działania zależały tylko
od władz samorządowych to byłoby 4,5 % więcej urodzeń niż w skali kraju, korzystniejsze saldo migracji zagranicznych, ale mniej korzystne saldo
migracji wewnętrznych.
Tomasz Mazur z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dodał komentarz,
że pracując nad programem dotyczącym przeciwdziałania depopulacji
Urząd Marszałkowski przyjął, że podjęte działania muszą być kompleksowe i szerokie, nie tylko na szczeblu lokalnym. Działania te muszą być
także realizowane na szczeblu krajowym. Dodał, że nie można stwierdzić jednoznacznie, w jakim stopniu program realizowany na szczeblu
woj. opolskiego przyczynił się do zmniejszenia skali zjawiska depopulacji,
bo jest wiele czynników, które na to wpływają na szczeblu lokalnym,
regionalnym i krajowym.
Iwona Zyman, Dyrektor Delegatury NIK w Opolu podziękowała uczestnikom panelu. Zachęciła do korzystania z pracy i wyników Najwyższej
Izby Kontroli oraz do zgłaszania kwestii problemowych do kontroli, mając
na względzie, że Izba jest w posiadaniu rzetelnych, źródłowych danych
o konkretnych zagadnieniach.
Tadeusz Dziuba, Wiceprezes NIK podziękował uczestnikom spotkania
za udział w panelu ekspertów oraz za dokonaną ocenę istniejących obecnie rozwiązań systemowych, w tym za próbę oceny tego systemu przez
pryzmat naukowy.
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6.5. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U.
z 2019 r. poz. 489, ze zm.)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289,
ze zm.)
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 470, ze zm.)
5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295)
6. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.)
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869, ze zm.)
8. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, ze zm.)
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6.6. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
9. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
10. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
11. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
12. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
13. Marszałek Województwa Opolskiego
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6.7. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa,

maja 2020 r.

BKA.III.0811.10.1.2020.AO

Pan
Tadeusz Dziuba
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli
Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do Informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21
kwietnia 2020 r., znak: LOP.430.001.2020 pn. Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie następującego stanowiska Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej:
Rodzina i jej wsparcie w rożnych wymiarach i formach jest jednym z kluczowych
obszarów działalności obecnej większości rządowej, a w szczególności Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Wyrazem tego jest m. in. wdrożenie w ostatnich pięciu latach nowych programów
wsparcia rodzin (np.: Rodzina 500+, Dobry start) albo ich otwarcie w nowej formule
(np. Maluch+, Karta Dużej Rodziny).
W 2020 r. na ww. działania (oraz zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, pieczy zastępczej) zaplanowano w budżecie państwa ponad
54 mld zł.
Tylko na sam program Rodzina 500+ (obecnie obejmujący wsparciem wszystkie dzieci
do ukończenia 18. roku życia) przeznaczono, od dnia wejścia jego w życie do końca
marca 2020 r. ponad 105 mld zł .
Program Dobry start to z kolei wsparcie wszystkich uczniów w ponoszeniu wydatków
zawiązanych z ich edukacją. Roczny jego koszt to ok 1,4 mld zł.
Bogaty wachlarz świadczeń rodzinnych oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego
to kwota ok. 13 mld zł. rocznie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108
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Wsparciem objęte są również dzieci przebywające w pieczy zastępczej (w szczególności
poprzez program Rodzina 500+ i Dobry start) oraz rodziny przeżywające problemy opiekuńczowychowawcze.
Poprzez Kartę Dużej Rodzony docenia się także rodziny wielodzietne i rodziców, którzy
wychowali w przeszłości co najmniej troje dzieci (dotychczas wydano prawie 3,9 mln Kart dla
niespełna 1 mln rodzin).
Co więcej, podejmowanie są wzmożone działania na rzecz rozwoju systemu opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, który sprzyja godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą brać udział w resortowym programie rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Program ten nie tylko umożliwia
tworzenie nowych miejsc opieki, ale wspiera instytucje przy funkcjonowaniu placówek, tym
samym, zapewniając znaczną liczbę instytucjonalnych miejsc opieki.
Z wstępnych danych wynika, że na koniec 2019 r. w ramach ww. programu utworzono
ponad 14 tys. miejsc opieki (wartość ta może ulec zmianie, gdyż miejsca można było tworzyć
do 31 stycznia 2020 r. – dane na ten temat będą dostępne w czerwcu 2020 r.) oraz udzielono
wsparcia w funkcjonowaniu ponad 66 tys. miejsc opieki. Należy podkreślić, że od 2018 r.
zwiększono 3 krotnie kwotę środków przeznaczonych na program – do 450 mln zł. rocznie.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), jednym z zadań własnych samorządu jest prowadzenie polityki prorodzinnej. Wobec
powyższego, zadanie w zakresie zapewniania odpowiednich warunków dla rodzin z małymi
dziećmi powinno być uwzględnione w strategii działalności samorządu. Należy zauważyć,
że samorząd, na terenie którego są dostępne miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi, jest
bardziej atrakcyjny dla rodzin, a dzięki temu otrzymuje dochody z podatków (CIT, PIT, podatki
lokalne) zarówno od rodziców, jak i od prywatnych organizacji prowadzących instytucje opieki
dla dzieci w wieku do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej szerzy tę wiedzę
oraz w ramach działania 2.1. POWER prowadzi szkolenia dla kadr jednostek samorządu
terytorialnego oraz osób planujących tworzyć instytucje opieki nad dziećmi do lat 3
popularyzując wiedzę dotyczącą tworzenia i prowadzenia instytucjonalnych miejsc opieki nad
dziećmi.

Z poważaniem
z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Barbara Socha
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108
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