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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Zmiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku, obejmujące m.in.
restrukturyzację tradycyjnych gałęzi przemysłu spowodowały reperkusje
na rynku pracy.
 Upadły liczne zakłady pracy, w tym będące dominującymi pracodawcami.
 W wyniku reformy administracyjnej, wiele miast utraciło status siedziby
władz województwa.
 Także ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych
i bankowych, którego szczyt przypadł na lata 2008-2009, odbił się
negatywnie na tempie rozwoju miast.
 Trudności z zatrudnieniem spowodowały problemy finansowe i społeczne
mieszkańców miast. Dotknęło to np. Bytomia, który NIK skontrolowała
w 2015 r. oraz 10 wytypowanych do niniejszej kontroli skontrolowanych
miast: Białystok, Biała Podlaska, Chełm, Łódź, Łomża, Siemianowice
Śląskie, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Zgierz, Żory.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

Liczba ludności w większości badanych miast w latach 1995–2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS.

03 Co kontrolowaliśmy?
Prawidłowość działań podejmowanych przez organy administracji rządowej
i samorządowej w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców wybranych miast.
W szczególności:
 Czy rzetelnie zidentyfikowano problemy społeczno-ekonomiczne
mieszkańców miast?
 Czy prawidłowo zaprogramowano kierunki działań, uwzględniając wyniki
rozpoznania problemów?
 Czy prawidłowo i gospodarnie zrealizowano przyjęte założenia oraz
zapewniono ich finansowanie i monitorowanie? Czy realizacja przyjętych
założeń była skuteczna i efektywna? Czy przyczyniła się do ograniczenia
negatywnych skutków zmian gospodarczych?
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Co kontrolowaliśmy?
 Obszary
Kontrolą objęto planowane i realizowane w latach 2013–2016 działania,
które miały służyć wsparciu potrzebujących w pokonywaniu trudnych sytuacji
życiowych:
– pomoc na rynku pracy,
– pomoc społeczną,
– zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
– zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym,
w celu umożliwienia rodzicom pogodzenia ról zawodowych i rodzinnych.
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Co kontrolowaliśmy?
 Wymiar rzeczowy i finansowy
Zbadaliśmy 145 projektów

24 projekty
w samorządach
województw

121 projektów w urzędach miast,
ośrodkach pomocy społecznej,
powiatowych urzędach pracy

na kwotę 386 148,1 tys. zł

78 021,7 tys. zł
w samorządach
województw

308 126,4 tys. zł w urzędach miast,
ośrodkach pomocy społecznej,
powiatowych urzędach pracy

W 1 przypadku stwierdziliśmy nieprawidłowość na etapie wdrożenia.

06 Kogo kontrolowaliśmy?
Badaniem kontrolnym objęto łącznie 38 jednostek:
 Ministerstwo Rozwoju,
 sześć urzędów marszałkowskich,
 10 urzędów miast i starostwo powiatowe,
 10 powiatowych urzędów pracy i 10 ośrodków pomocy społecznej.

07 Stwierdzony stan – rzetelna diagnoza
 Organy administracji rządowej i samorządowej rzetelnie diagnozowały
sytuację miast oraz ich mieszkańców.
– Bezrobocie - stopa bezrobocia w 2012 r. w przypadku siedmiu miast
była wyższa niż przeciętna jej wartość dla całego kraju (13,4%);
– Zasób mieszkaniowy – niewystarczający;
– Deficyt miejsc w żłobkach i przedszkolach;
– Starzenie się mieszkańców oraz związane z tym rosnące
zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i miejsca w domach pomocy
społecznej;
– Depopulacja (co dotyczyło szczególnie Wałbrzycha, Chełma i Łodzi).

08 Stwierdzony stan – programowanie strategiczne i operacyjne
 Dokumenty strategiczne i programowe zostały przygotowane przez
Ministra Rozwoju, samorządy województw oraz samorządy wszystkich
skontrolowanych miast.
Ogólnikowe i niezwymiarowane cele utrudniają monitorowanie i ocenę
postępów w osiąganiu przyjętych założeń.
Braki w strategiach rozwiązywania problemów społecznych:
– Ramy finansowe (4 miasta),
– Prognozy zmian (3 miasta),
– Wskaźniki realizacji
działań (1 miasto).

09 Stwierdzony stan – działania/realizacja
 Działania podejmowane przez Ministra Rozwoju oraz przedsięwzięcia
realizowane przez samorządy województw i samorządy kontrolowanych
miast były spójne z założeniami przyjętych strategii, programów i planów
oraz przyczyniły się do poprawy sytuacji mieszkańców miast.
Zakres i efekty działań rozwojowych podejmowanych na poziomie lokalnym,
w tym w wybranych miastach, były wypadkową możliwości jakie dawały
m.in.:
– Przygotowane na szczeblu rządowym krajowe programy oraz inne
przedsięwzięcia inicjowane przez rząd;
– Aktywność beneficjentów, w szczególności jednostek samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli;
– Regionalne programy tworzone w oparciu o krajowe dokumenty
strategiczne.

10 Stwierdzony stan – uwarunkowania
 Na poprawę sytuacji w miastach objętych kontrolą miała wpływ także:
– poprawa koniunktury gospodarczej i wzrost o 2,3% liczby podmiotów
gospodarczych w systemie Regon na 10 000 ludności w 2016 r.
w stosunku do 2013 r. – co sprzyjało zatrudnianiu osób bezrobotnych
(w 2017 r. w stosunku do 2013 r. odpowiednio wzrost o miastach
o 3,4 %);
Wartość tego wskaźnika była jednak niższa niż dla Polski
(4,3% w 2016 w stosunku do 2013 r. i 6,1 % w 2017r. do 2013 r.).
W dwóch miastach wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu: w Tarnobrzegu
(odpowiednio: -2,8%, -1,0 %) i w Siemianowicach Śląskich (-1,0% , -2,5 %).
– oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych.
 Przedsiębiorstwa lokowały działalność w SSE w 9 na 10 miast.

11 Stwierdzony stan – bezrobocie


W wyniku działań w obszarze rynku pracy, począwszy od 2013 r. sytuacja
wyraźnie się poprawiała we wszystkich objętych kontrolą miastach.

Zmiana stopy bezrobocia rejestrowanego miast w latach 2013–2016, 2017 i 2018 (I kw.)
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS. W grafie przedstawiono
dane dla powiatu zgierskiego.
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12 Stwierdzony stan – bezrobocie
Stopa bezrobocia w skontrolowanych miastach w latach 2013–2016

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS.

 Największy spadek stopy bezrobocia w skontrolowanych miastach,
w latach 2013-2016 odnotowano w Wałbrzychu, a najniższy w Białej
Podlaskiej. W latach 2013-2017 spadek ten wyniósł odpowiednio
9,6 p.p i 5,3 p.p.
 W 2017 r. utrzymywała się nadal tendencja spadku stopy bezrobocia
rejestrowanego w Polsce osiągając w grudniu poziom 6,6%
(w I kwartale 2018 r. - 6,6 %, a na koniec czerwca 5,9%).

13 Stwierdzony stan – bezrobocie
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy
w skontrolowanych miastach w latach
2013–2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS.

 Liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP zmalała
w stosunku do 2013 r. o 36,7%
(a w całym kraju o 38,1%),
najbardziej w Zgierzu, najmniej
w Białej Podlaskiej.

Spadek liczby osób bezrobotnych
w latach 2013 –2016
maksymalny

minimalny

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS.

 Na koniec 2017 r. spadek liczby osób
bezrobotnych w miastach wyniósł
48,7% (w kraju 49,9%), w Zgierzu
63,1%, a w Białej Podlaskiej 33%.

14 Stwierdzony stan – problem osób długotrwale bezrobotnych
 Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w miastach wzrósł z 55,9%
w 2013 r. do 59,6 % w 2016 r., tj. o 3,7 p.p. (w Polsce o 2,3 p.p.).
 W 2017 r. tendencja ulega zmianie i odsetek długotrwale bezrobotnych
w miastach objętych kontrolą spada z 59,6 % w 2016 r. do poziomu
57,5% (w Polsce odpowiednio z 56% w 2016 do 55% w 2017 r.).

Liczba osób długotrwale bezrobotnych

51 232

w 2013 r.

34 577

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS.

w 2016 r.

27 009

w 2017 r.

15 Stwierdzony stan – problem osób długotrwale bezrobotnych
 Nieskuteczne działania aktywizujące wobec bezrobotnych będących
na listach na koniec 2012 r. i kolejnych lat 2013–2016 w badanych miastach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS.



Oznacza to, że niezbędne jest wypracowanie nowych rozwiązań
aktywizujących takie osoby, lub rozwiązań umożliwiających weryfikację
zasadności ich wykazywania na listach bezrobotnych.



Nieskuteczna aktywizacja osób bezrobotnych była efektem m.in. braku
zainteresowania tych osób podjęciem legalnego zatrudnienia, chęci
uzyskania przez nie jedynie ubezpieczenia zdrowotnego, występujących
ograniczeń zdrowotnych czy problemów rodzinnych.
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Stwierdzony stan – pomoc społeczna
Zmiana odsetka osób objętych środowiskową pomocą społeczną w miastach objętych
kontrolą w latach 2013–2016, 2017 i 2018 r. (I kw.)
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS oraz danych pozyskanych z miast.

17 Stwierdzony stan – pomoc społeczna
 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej,
zmalała w 2016 r. w stosunku do 2013 r. o 23 310 osób, tj. o 22,7%,
analogicznie jak w całym kraju.
W 2017 r. dalszy spadek liczby osób korzystających z opieki w miastach.
Odpowiednio spadek ten w stosunku do 2013 r. wyniósł 27,6%.
 Liczba gospodarstw domowych, korzystających ze środowiskowej
pomocy, osiągających dochody poniżej kryterium dochodowego zmalała
o 7 138, tj. o 18,6% (w całym kraju o 19,4%).
W 2017 r. liczba gospodarstw domowych osiągających dochody poniżej
kryterium dochodowego spadła w stosunku do 2013 r. o 11,2%, jednak
liczba takich gospodarstw była wyższa niż w 2016 r. o 2 833 (9%).
Mimo to, skala potrzeb w tym obszarze w miastach nadal była znaczna.

18 Stwierdzony stan – pomoc społeczna
Zmniejszenie liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w latach 2013–2016

maksymalny

minimalny

W 2017 r. dalszy spadek liczby osób korzystających z opieki w miastach.
Odpowiednio spadek ten w stosunku do 2013 r. wyniósł 27,6 % i do końca 2017 r. był
największy w Wałbrzychu 37,5%, a najmniejszy w Siemianowicach Śląskich 20,5%.
Odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na koniec 2016 r.

minimalny
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS.

maksymalny

19

Stwierdzony stan – słaba skuteczność działań
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przeprowadzonych badań.



Udzielane wsparcie umożliwiało utrzymywanie się ze środków otrzymanych
w ramach pomocy społecznej i w ¾ przypadkach nie doprowadziło do ich
aktywizacji zawodowej i usamodzielnienia (w każdym mieście szczegółowo
zbadano losy 10 rodzin).



Stosowanie wobec osób objętych wsparciem i równocześnie dotkniętych
problemem bezrobocia metod opartych przeważnie na zasadzie świadczenia
nieekwiwalentnego, ma często negatywny wpływ na skuteczność ich
aktywizacji zawodowej.

20 Stwierdzony stan – dostępność do opieki przedszkolnej


Ogólna liczba miejsc w przedszkolach samorządowych wzrosła z 35 852 w 2013 r.
do 36 708 w 2016 r. W badanym okresie, największy w ujęciu procentowym
wzrost liczby miejsc odnotowano w Wałbrzychu (z 387 do 490, tj. o 26,6%).
W 2017 r. liczba miejsc wzrosła do 37 870 miejsc.

Odsetek dzieci 3-6 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym w miastach objętych kontrolą

Wzrost liczby miejsc w przedszkolach
samorządowych w latach 2013–2016

Dostępność opieki przedszkolnej
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS oraz wyników kontroli.
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21 Stwierdzony stan – brak miejsc w żłobkach


Pomimo, że w objętych kontrolą miastach liczba dzieci w żłobkach i klubach
dziecięcych, dla których organem prowadzącym jest samorząd, wzrosła
na koniec 2016 r. w stosunku do 2013 r. o 14,7% - to tylko w Żorach i Łomży
potrzeby w tym zakresie były zaspokojone.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych BDL GUS.
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22 Stwierdzony stan – brak miejsc w żłobkach
Liczba dzieci w żłobkach samorządowych w badanych miastach

Wzrost o

 W 2017 r. liczba dzieci
w żłobkach samorządowych
była porównywalna
- wyniosła 4 602 (wzrosła
jedynie o 13).

14,7 %
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych BDL GUS.

 Wyznaczona przez Radę Europejską, oczekiwana wartość odsetka dzieci
do lat trzech objętych instytucjonalnymi formami opieki wynosi 33%
tzw. Cel Barceloński). Istnieje zatem potrzeba podejmowania dalszych ciągłych
wysiłków dla zwiększenia dostępności tych usług.

23 Stwierdzony stan – niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
Zasoby lokali socjalnych – zmiana
na przestrzeni lat 2013–2016
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Zasoby lokali socjalnych w miastach
– na przestrzeni lat 2013–2016 i 2013–2017

Wzrost o

2,3%

w miastach objętych
kontrolą

13,7%

średnio w miastach
w kraju

Siemianowice
Śląskie

-4,5%
-7,9%

Łódź

12,9%
27,6%

Białystok

-9,1%

5303

1014

532

1976
Siemianowice Śl.

13,7%

POLSKA

Braki mieszkań socjalnych
w wybranych miastach
w 2016 r.

Wałbrzych

57,6%
42,9%

Wałbrzych

 W 2017 r. liczba mieszkań socjalnych
w miastach wzrosła w stosunku do 2016 r.
o 6,4% (w odniesieniu do 2013 r. o 8,8%).

Zgierz

86,7%
88,3%

Tarnobrzeg

-11,8%
-27,5%

-50,0%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS i danych pozyskanych z miast.
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24 Stwierdzony stan – niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
Zmiana liczby mieszkań w zasobach komunalnych w miastach objętych kontrolą
w latach 2013–2016 oraz w 2013–2017
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie BDL GUS i danych pozyskanych z miast.

30,0%

40,0%

25 Ocena ogólna
Działania organów administracji publicznej podejmowane w latach
2013–2016, w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów
społeczno-ekonomicznych, występujących w miastach dotkniętych
skutkami przemian gospodarczych były prawidłowe i sprzyjały poprawie
sytuacji życiowej ich mieszkańców.
Jednak w poszczególnych miastach wymiar negatywnych skutków
przemian gospodarczych był różny i w związku z tym różny był stopień
wpływu realizowanych przedsięwzięć na sytuację społeczności
lokalnych.
Wykorzystane w tych miastach narzędzia dla zniwelowania istniejących
problemów nie były oryginalne, lecz stanowiły odzwierciedlenie
mechanizmów stosowanych dotychczas w całym kraju. Z tego też
powodu dynamika zmian w skontrolowanych czterech obszarach
działalności władzy publicznej odpowiadała co do zasady dynamice
ogólnopolskiej.

26 Ocena ogólna
Zarówno na poziome administracji rządowej, jak i samorządów rzetelnie
diagnozowano sytuację społeczną i ekonomiczną występującą
w miastach objętych kontrolą, identyfikując potrzeby ich mieszkańców.
W dokumentach strategicznych i programowych organów administracji
publicznej dobrze wyznaczono, na podstawie prowadzonego
rozeznania, kierunki działań, mających na celu wsparcie lokalnych
społeczności w rozwiazywaniu występujących problemów. Brak
zwymiarowania oczekiwanego, docelowego rezultatu w części takich
dokumentów opracowanych przez miasta utrudniał rzetelną ocenę
skuteczności działań.
Realizacja celów wskazanych w dokumentach strategicznych
i programowych jst podlegała monitorowaniu i ocenie, jednak
w miastach działania te prowadzono nie zawsze rzetelnie lub niezgodnie
z założeniami przyjętymi w dokumentach strategicznych.

27 Ocena ogólna
Osiągnięte rezultaty miały pozytywny
wpływ na systematyczne i skuteczne
rozwiązywanie problemów
społecznych i ekonomicznych
mieszkańców skontrolowanych miast,
przy czym znaczny wpływ na tę
sytuację miała poprawiająca się
koniunktura gospodarcza oraz
wypłacane od 2016 r. środki z tytułu
świadczenia Rodzina 500+.
Pozytywny wpływ wywierały także
specjalne strefy ekonomiczne, choć
skala ich oddziaływania była
zróżnicowana.

28 Ocena ogólna
Pozytywne zmiany w miastach wystąpiły zwłaszcza w obszarze pomocy
społecznej oraz pomocy na rynku pracy. Zmniejszyła się wyraźnie liczba
osób bezrobotnych oraz korzystających z pomocy społecznej.
Pomimo wskazanych wyżej korzystnych uwarunkowań nadal konieczne
są działania ukierunkowane w szczególności nakierowane na pomoc
i aktywizację osób długotrwale pozostających bez pracy.
Zwiększonej interwencji ze strony administracji publicznej wymagają
również działania/projekty/przedsięwzięcia mające na celu
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób/rodzin o niższych
dochodach oraz zapewnienie miejsc dla dzieci w placówkach opieki
nad małymi dziećmi, co ułatwi lub umożliwi zatrudnienie ich rodziców.

29 Wnioski

 Pomimo wyraźnej poprawy w sytuacji życiowej mieszkańców miast,
istnieje konieczność podejmowania dalszych systemowych rozwiązań
wspierających mieszkańców miast w rozwiązywaniu ich problemów.
 Dostrzegając działania podejmowane na poziomie rządowym, dotyczące
zarówno rynku pracy jak i polityki społecznej oraz dotyczące polityki
mieszkaniowej wskazane są jednocześnie dalsze działania na poziomie
samorządów miast.

30 Wnioski – do władz miast








Skuteczniejsze realizowanie zadań publicznych mających na celu
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych osób/rodzin dotkniętych
problemem długotrwałego braku zatrudnienia, poprzez bardziej efektywne
wsparcie tych osób w zdobyciu pracy.
Zintensyfikowanie wysiłków dla zwiększenia możliwości zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych ubogich mieszkańców miast oraz pełniejsze zabezpieczenie
potrzeb dotyczących zapewnienia opieki małym dzieciom, aby umożliwić ich
rodzicom pogodzenie ról rodzicielskich i zawodowych.
Systematyczne monitorowanie postępów w realizacji założonych celów
zawartych w dokumentach strategicznych i programowych oraz dalsze
ukierunkowanie działań dotyczących pomocy społecznej w taki sposób,
by środki publiczne nie tylko trafiały do potrzebujących wsparcia, ale by
podejmowane działania przyczyniały się tam, gdzie tylko jest to możliwe,
do usamodzielnienia.
Podnoszenie jakości dokumentów dotyczących polityki społecznej, m.in.
poprzez precyzyjne formułowanie celów i oczekiwanych wartości dla
wskaźników przyjmowanych do oceny ich osiągnięcia, umożliwiających
prawidłowe ich monitorowanie.

31 Działania po kontroli
 W 17 wystąpieniach sformułowano 25 wniosków pokontrolnych.
 Z informacji o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych wynika,
że zrealizowano 9 (36%) wniosków oraz podjęto działania w celu realizacji
kolejnych 11 (44%). Pięć wniosków pozostawało niezrealizowanych.
 Przygotowano jedno zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych.
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