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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/049 – Pomoc społeczna dla uchodźców 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

 

Kontroler Jacek Rupert, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 92561 z dnia 14 listopada 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 (05-800) 
Pruszków 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mariola Stecko, p.o. dyrektora 

(dowód: akta kontroli str. 51-52) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami1 działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

 

W latach 2012-2014 I półrocze PCPR w Pruszkowie przyjął i rozpatrzył wszystkie 16 
wniosków o przyznanie  pomocy w ramach Indywidualnego Programu Integracji, 
które wpłynęły do Urzędu od cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą. Sporządzono i realizowano 21 indywidualnych programów 
integracyjnych2 (IPI). Określono w nich, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej3, zobowiązania PCPR i uchodźcy. W okresie od 2012 do I 
półrocza 2014 r. wypłacono integracyjną pomoc finansową w łącznej kwocie 
316.581 zł. Pracownicy PCPR pomagali uchodźcom przy zakładaniu konta w banku, 
przy rejestracji w przychodni zdrowia, przy rejestracji w UP, w poszukiwaniu 
mieszkania i podczas negocjacji wynajmu i wysokości czynszu. 

W latach objętych kontrolą Starosta Powiatu Pruszkowskiego nie prowadził 
mieszkań chronionych. W budżecie Powiatu nie zaplanowano środków finansowych 
niezbędnych na utworzenie mieszkań chronionych, a następnie na ich utrzymanie. 
Gospodarkę  zasobem mieszkaniowym prowadzą gminy, do których PCPR nie 
kierował realizatorów IPI. Cudzoziemcy byli zmuszeni wynajmować lokale często po 
cenach wyższych, niż inni mieszkańcy Pruszkowa, a właściciele wynajmowanych 
lokali nie wyrażali zgody na ich zameldowanie. Uchodźcy rejestrowali się w PUP 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

2  Część IPI  rozpoczęto w 2011 r.  
3 Dz. U z 2013 r., poz. 182 ze zm. 
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tylko w pewnych okresach czasu. Pracownicy PCPR (pomimo, że oba urzędy są w 
tym samym budynku) nie sprawdzali czy uchodźcy są zarejestrowani przez 12 
miesięcy trwania IPI. Procedura wydawania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej 
trwała od dwóch do pięciu miesięcy. W tym czasie, jak wynika z wyjaśnień 
Kierownika Zespołu ds. działań na rzecz niepełnosprawnych i cudzoziemców, 
pracownicy PCPR faktycznie nie realizowali programu. PUP nie pomógł żadnemu 
uchodźcy z objętych 21 IPI w znalezieniu pracy. Pracownicy PCPR sporadycznie 
sprawdzali czy cudzoziemcy uczęszczają na kursy języka polskiego, a ich dzieci do 
szkół.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja indywidualnych programów integracji 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie dwie osoby realizują 
zadania objęte kontrolą: kierownik i pracownik Zespołu ds. działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych i cudzoziemców. Karty zakresu czynności tych osób zawierały 
zakresy czynności dot. pomocy osobom, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą przebywającym na terenie Powiatu 
Pruszkowskiego4. Dla PCPR w Pruszkowie sporządzono i uchwalono regulamin 
organizacyjny5. W § 9 Regulaminu dot. Zespołu ds. działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych zawarto zadania i zakresy działania dot. udzielania pomocy 
cudzoziemcom. 

(dowód: akta kontroli str. 20-46) 

1.Liczba wniosków 

W badanym okresie zostało złożonych 17 wniosków (12 w 2012 r., trzy w 2013 r. 
i dwa wnioski w I półroczu 2014 r.). Jeden wniosek złożono po terminie 60 dni od 
dnia uzyskania przez cudzoziemca ochrony uzupełniającej.  
Jednego wniosku (w 2012 r.) nie uwzględniono, podając uzasadnienie. Wniosek 
został negatywnie rozpatrzony z powodów formalnych – wnioskodawcy odmówiono 
nadania statusu uchodźcy oraz nie udzielono ochrony uzupełniającej, natomiast 
udzielono zgody na pobyt tolerowany, co nie było przesłanką do otrzymania pomocy 
integracyjnej. 

Zbadano 22 wnioski o przyznanie pomocy integracyjnej6 realizowane w latach 2012-
2014. Wszystkie zbadane wnioski zawierały: deklarację o zamiarze zamieszkania na 
terenie określonego województwa, oświadczenie, że z podobnym wnioskiem 
cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa oraz oświadczenie 
o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji. W 8 przypadkach 
nadania statusu uchodźcy do wniosków załączono kopie: decyzji o nadaniu statusu 
uchodźcy, dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej i karty 
pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy. W 14 przypadkach 
udzielenia ochrony uzupełniającej wnioski zawierały: kopie decyzji o odmowie 
nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochronę 
uzupełniającą, oraz karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony 
uzupełniającej. Do wniosków załączano również inne dokumenty, m.in. kopie 
tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, kopie paszportu, kopie 
zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL. Wnioski sporządzono w języku polskim, 
przy czym 21 złożono w terminie do 60 dni od uzyskania statusu uchodźcy lub 

                                                      
4 Dwa punkty na 27 wymienione w karcie zakresu czynności dla kierownika i jeden punkt na 18 dla pracownika. 
5 Uchwała nr 81/1504/2012 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 marca 2012 r. 
6 Wszystkie, które dot. realizowanych w latach 2012-2014 IPI, w tym 17, które wpłynęły w latach 2012-2014.  
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ochrony uzupełniającej, a jeden 75 dni po upływie terminu 60 dni od uzyskania 
ochrony uzupełniającej. 

(dowód: akta kontroli str. 48, 291-312, 331-333, 335-336, 347-349, 353, 362-363, 
461-462) 

2.Rodzaje zadań na rzecz integracji uchodźców zawarte w IPI 

Indywidualne programy integracji realizowane w latach 2012-2014 w PCPR w 
Pruszkowie przewidywały następujące rodzaje zadań na rzecz integracji 
uchodźców: 

a) wypłacenie świadczeń pieniężnych określonych w decyzjach 
administracyjnych o ich przyznaniu w terminie do 15 dnia każdego 
miesiąca; 

b) podjęcie działań dotyczących pomocy w zakresie nauki języka polskiego; 

c) podjęcie działań dotyczących pomocy w poprawie sytuacji mieszkaniowej, w 
tym w miarę możliwości w uzyskaniu mieszkania chronionego; 

d) udzielenie cudzoziemcom informacji dotyczącej pomocy określonej w 
programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia; 

e) współdziałanie z cudzoziemcem oraz wspieranie go w kontaktach ze 
środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla 
miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej; 

f) prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej; 

g) innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z indywidualnej 
sytuacji życiowej cudzoziemca. 

(dowód: akta kontroli str. 60) 

3.Liczba realizowanych IPI 

W latach 2012-2014 realizowano 21 indywidualnych programów integracji. 
W 2012 r. realizowano 16 programów (sześć rozpoczętych w 2012 r. 
i 10 rozpoczętych w 2011 r.). W 2013 r. realizowano pięć nowych programów 
i kontynuowano realizację czterech programów rozpoczętych w 2012 r. W I półroczu 
2014 r. kontynuowano realizację 2 programów rozpoczętych w 2013 r. W ramach 
tych programów ubiegało się o pomoc:  

- 48 cudzoziemców w 2012 r. (35 z Czeczenii7, pięcioro z Białorusi, siedmioro 
z Erytrei i jeden z Ugandy),  

- 25 cudzoziemców w 2013 r. (16 z Czeczenii, czworo z Kirgistanu8, jeden 
z Ugandy i czworo z Białorusi), oraz  

- pięć osób w I półroczu 2014 r. (jeden z Czeczenii i czworo z Kirgistanu). 

W 2012 r. dziewięć programów zakończono, realizację czterech kontynuowano w 
2013 r., dwa wstrzymano z podaniem przyczyny (wobec uporczywego zawinionego 
niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych w programie9), a jeden 
przekazano do powiatu grodziskiego w związku ze zmianą miejsca zamieszkania 

                                                      
7 Autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej. 
8 Republika Kirgiska. 
9 Cudzoziemcy zaprzestali kontaktowania się z PCPR w Pruszkowie, nie odpowiadali na wezwania, nie odpowiadali na 

telefony. W pierwszym przypadku wstrzymano pomoc finansową od 1 do 30 listopada 2011 r., od 1 do 30 kwietnia 2012 r., 
a następnie odmówiono pomocy od 1 do 31 maja 2012 r. W drugim przypadku wstrzymano pomoc finansową od 1 do 
30 grudnia 2012 r., a następnie odmówiono pomocy na okres od 1 stycznia do 31 maja 2013 r. 
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rodziny10. W 2013 r. siedem programów zakończono, realizację dwóch programów 
kontynuowano w 2014 r., a w I półroczu 2014 r. jeden program zakończono i 
realizacja jednego programu była kontynuowana w II półroczu 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 49) 

4 i 5.Odmowy udzielenia pomocy i przypadki, w których pomoc dotyczyła jedynie 
wypłaty świadczenia pieniężnego 

W ramach realizacji zadania objętego kontrolą w PCPR w Pruszkowie nie wystąpiły 
przypadki: 

- odmowy udzielenia pomocy w ramach IPI z powodu braku środków finansowych, 

- w których pomoc dotyczyła jedynie wypłaty świadczenia pieniężnego. 

(dowód: akta kontroli str. 60 – 61, 313-315) 

6.Prawidłowość akceptacji i realizacji IPI 

Wszystkie badane IPI (21) zostały zaakceptowane przez Wojewodę Mazowieckiego. 
Dokonano jednej zmiany programu w formie aneksu11, również akceptowanej przez 
Wojewodę. Programy zawierały zobowiązania PCPR12 i świadczeniobiorcy13. Pomoc 
była wypłacana w wysokości określonej w decyzji. W dwóch przypadkach 
wypłacono pomoc integracyjną za 12 miesięcy pomimo, że przez dwa ostatnie 
miesiące (sierpień i wrzesień 2013 r.) brak było kontaktu z cudzoziemcami (razem 
2 osoby x 2 miesiące x 1.130 zł = 4.520 zł). Jak wynika z wyjaśnień Kierownika 
Zespołu ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców - 
cudzoziemcy nie zgłosili się na wyznaczone terminy wizyt w sierpniu 2013 r. 
Wydane decyzje zobowiązywały jednak PCPR do wypłacenia świadczenia do 
15 sierpnia. Mimo wcześniejszej deklaracji (telefonicznych) nie stawili się w 
wyznaczonym terminie we wrześniu w PCPR. Zaistniały przesłanki do wstrzymania 
pomocy, jednak w przypadku wydania decyzji wstrzymującej w pierwszych dniach 
września wymagałaby ona uprawomocnienia. Proces ten trwałby ok. 3 tygodni, a 
PCPR musiałaby wykonać obowiązująca decyzję, czyli wypłacić pomoc do 15 
września 2013 r. Wydanie decyzji wstrzymującej byłoby zatem bezskuteczne. 
Uznano, że nie ma podstaw do wstrzymania wypłaty świadczenia przed 
uprawomocnieniem decyzji w tej sprawie. Zdaniem NIK PCPR  już w sierpniu   
powinien wydać decyzję wstrzymującą a we wrześniu odmowną i nie wypłacać 
świadczeń za okres od sierpnia do września 2013 r. 

                                                      
10 Po dwóch miesiącach wypłaty pomocy finansowej za okres od 1 lutego do 31 marca 2012 r. Cudzoziemiec powiadomił 

o zmianie miejsca zamieszkania, a PCPR w Pruszkowie wysłał dokumenty do PCPR w Grodzisku.  
11 Nowa osoba (narodziny dziecka) i powiększenie świadczenia od stycznia 2013 r. 
12 Zobowiązania PCPR do: 

a) wypłacania świadczeń pieniężnych określonych w decyzji administracyjnej o ich przyznaniu w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca; 

b) podjęcia działań dotyczących pomocy w poprawie sytuacji mieszkaniowej, w tym w miarę możliwości w uzyskaniu 
mieszkania chronionego; 

c) udzielania cudzoziemcom informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz warunkach jej wstrzymania 
lub odmowy udzielenia; 

d) współdziałania z cudzoziemcami oraz wspierania ich w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w 
nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej; 

e) prowadzenia z cudzoziemcami pracy socjalnej; 
f) innych uzgodnionych z cudzoziemcami działań wynikających z ich indywidualnej sytuacji życiowej.   

13 Zobowiązania cudzoziemca i pozostałych uczestników programu do: 
a) zameldowania się w miejscu zamieszkania w wyznaczonym terminie, jeśli właściciel lokalu wyrazi zgodę; 
b) zarejestrowania się w PUP oraz do przestrzegania terminów wizyt w urzędzie; 
c) aktywnego poszukiwania pracy; 
d) współdziałania i kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach tj. do 10 dnia każdego 

miesiąca oraz po 15 dniu każdego miesiąca; 
e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej; 
f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.  
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Jak wynika z wyjaśnień Kierownika Zespołu ds. działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych i cudzoziemców PCPR proponowało pomniejszenie pomocy 
integracyjnej w przypadkach, kiedy następował zbieg świadczeń z Urzędu ds. 
Cudzoziemców (UDSC) oraz świadczenia integracyjnego. Jednak PCPR nie 
przedstawił kalkulacji dla tych przypadków. W przypadku kiedy procedura 
przyznawania pomocy integracyjnej przedłużała się cudzoziemcy byli kierowani do 
ośrodków pomocy społecznej. Ponieważ pomoc z OPS przyznawana była w okresie 
kiedy trwała procedura w kierunku przyznawania pomocy integracyjnej, a projekt 
programu integracyjnego był już zwykle przedłożony do akceptacji MUW-WPS, 
ewentualne świadczenia socjalne nie były uwzględniane. Jednorazowa pomoc 
celowa w wysokości średnio od 100 do 300 zł nie powinna zdaniem PCPR wpływać 
na pomniejszenie świadczenia integracyjnego. Wśród 21 badanych w 18 IPI 
cudzoziemcy pobierali równocześnie (przez jeden lub dwa miesiące) pomoc 
finansowa z ośrodka dla cudzoziemców (2 miesiące po opuszczeniu ośrodka) oraz 
pomoc integracyjną wypłacaną (najczęściej z opóźnieniem spowodowanym 
przedłużającą się procedurą) z PCPR. Zgodne z art. 91 ust. 10 ustawy o pomocy 
społecznej pomoc dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców 
ubiegających się o status uchodźcy przysługuje począwszy od miesiąca 
kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek. W żadnym z badanych 
przypadków PCPR nie przedstawił szczegółowej kalkulacji wysokości pomocy 
integracyjnej, która wynosiła od 450 do 1260 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania 
pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wysokość pomocy uzależniona jest od liczby 
osób w rodzinie objętej IPI oraz zależy czy pobierana jest w okresie pierwszych 
miesięcy czy w okresie od 7 do 12 miesiąca. 
Rozpatrzenie wniosku o pomoc integracyjną podlegało złożonej procedurze, w 
którą, poza cudzoziemcem i PCPR, zaangażowane były inne urzędy, w 
szczególności MUW. Okres od złożenia kompletnego wniosku do wydania decyzji 
przez Starostę Pruszkowskiego zawierał się w granicach od 23 do 179 dni. Po 
ponad 60 dniach podjęto 17 decyzji (na 22 badane). Okres od decyzji do pierwszej 
wypłaty nie przekraczał 15 dni. Trzech wypłat dokonano w dniu decyzji. Według 
wyjaśnień Dyrektora PCPR w Pruszkowie mając na uwadze powyższą procedurę, 
którą należy traktować jako skomplikowaną, nie jest możliwe doprowadzenie do 
wypłaty pomocy w terminie krótszym niż 60 dni od daty wpłynięcia kompletnego 
wniosku. NIK nie podziela poglądu o skomplikowanej procedurze uniemożliwiającej 
wypłatę świadczeń w terminie 60 dni od wpłynięcia wniosku Według wyjaśnień nie 
bez znaczenia jest fakt, że do końca marca 2012 r. w PCPR pomocą dla 
cudzoziemców zajmowało się 3 pracowników, później dwóch, przy czym jeden z 
nich był na zwolnieniu od czerwca 2012 r. do lipca 2013 r. W tym czasie 
prowadzeniem IPI oraz pozostałymi zadaniami związanymi z udzielaniem pomocy 
cudzoziemcom (sprawozdawczością, kontrolą budżetu, zapotrzebowaniem na środki 
finansowe, wystawianiem wewnętrznych not księgowych, kontaktami z MUW-WPS i 
innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację zadania) zajmował się jeden 
pracownik, który jednocześnie pełnił funkcję Kierownika Zespołu ds. działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców. NIK ocenia negatywnie wydawanie 
decyzji z opóźnieniem od dwóch do pięciu miesięcy. PCPR powinien podjąć 
działania organizacyjne aby skrócić terminy wydawanych decyzji. 

We wszystkich badanych przypadkach termin pierwszej wypłaty był późniejszy niż 
miesiąc, w którym złożono wniosek (od dwóch do pięciu miesięcy), z wyrównaniem 
za te miesiące. Wypłaty za kolejne miesiące były wypłacane do 15 dnia danego 
miesiąca, z wyjątkiem czterech przypadków, w których opóźnienia wynosiły od 
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jednego do dziewięciu dni. W jednym przypadku (opóźnienie o jeden dzień) winę 
ponosił pracownik PCPR.  
Indywidualne programy integracji zawierały główne obszary potrzeb uczestników 
programu w zakresie działań pomocowych (m.in. pomoc finansowa, pomoc 
w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach, pomoc w zakresie kontaktów ze 
środowiskiem lokalnym, praca socjalna w zależności od potrzeb zainteresowanego). 
Pracownicy PCPR udzielali pomocy w przypadkach gdy cudzoziemcy zgłaszali się 
z prośbą o pomoc. IPI nie zawierały zaplanowanych działań w tych obszarach, a ich 
realizacja sprowadzała się do doraźnych czynności w ramach głównych obszarów. 
Jak wynika ze sporadycznie sporządzanych notatek zawartych w zgromadzonych 
dokumentacjach cudzoziemców większość cudzoziemców czyniła postępy 
w integracji ze środowiskiem polegających na bardziej aktywnym życiu w 
społeczeństwie, nie miej:  

- w jednym przypadku cudzoziemiec zerwał kontakt z PCPR po trzech miesiącach 
od daty decyzji faktycznej realizacji IPI (a po 6 miesiącach od daty złożenia 
wniosku), decyzją z 15 grudnia 2012 r. wstrzymano mu wypłatę (na grudzień 2012 
r.), a następnie decyzją z 15 stycznia 2013 r. odmówiono wypłaty za pozostały 
okres od 1 stycznia do 31 maja 2013 r., 

- w dwóch przypadkach cudzoziemcy zerwali kontakt na 2 miesiące przed końcem 
programu i nie było decyzji wstrzymujących lub odmowy wypłaty pomocy 
integracyjnej za te miesiące. Otrzymali pomoc ustaloną na 12 miesięcy programu. 
Oznacza to, że wypłacono 4 x 1.130 zł = 4.520 zł pomimo braku kontaktu 
i realizacji programu, 

- jeden cudzoziemiec po odebraniu pierwszej wypłaty za 2 miesiące wyprowadził się 
do powiatu grodziskiego, aby polepszyć sobie (i rodzinie) sytuację mieszkaniową. 
Do PCPR w Grodzisku Mazowieckim wysłano dokumentację. PCPR nie posiada 
informacji o jego dalszym losie. 

 (dowód: akta kontroli str. 313-315, 337-342, 473) 

7.Sposób realizacji obowiązków przez PCPR 

Wszystkie badane IPI (21) określały obowiązki PCPR w Pruszkowie zgodnie z art. 
93 ustawy o pomocy społecznej. Wyznaczono pracowników PCPR do uzgadniania 
z cudzoziemcem programu i wspierających go w jego realizacji, prowadzenia 
z cudzoziemcem pracy socjalnej oraz udzielania mu pomocy i informacji oraz 
wspierania go w kontaktach ze środowiskiem. Wyznaczeni pracownicy prawidłowo 
wykonywali swoje obowiązki. Z każdym cudzoziemcem program był uzgadniany 
a PCPR wspomagała cudzoziemców w realizacji programu. Wszyscy uchodźcy 
zostali poinformowani o pomocy określonej w IPI. Dokumentacja zawierała 
dodatkowe „informacje dla cudzoziemców składających wniosek o udzielenie 
pomocy w ramach IPI oraz uczestniczących w programie” sporządzone w językach 
polskim i rosyjskim, które cudzoziemcy po zapoznaniu się z treścią podpisywali. 
Informacje dot. pomocy określonej w IPI przekazywano ponownie w trakcie 
wywiadów środowiskowych i systematycznych wizyt cudzoziemców w PCPR. 
Pomagano cudzoziemcom przy zakładaniu konta w banku, przy rejestracji 
w przychodni zdrowia, przy rejestracji w UP, w poszukiwaniu mieszkania i podczas 
negocjacji wynajmu i wysokości czynszu. Według pracowników PCPR mieszkańcy 
Pruszkowa niechętnie wynajmują mieszkania cudzoziemcom i zawyżają dla nich 
wysokość czynszu więc obecność pracownika PCPR czasami była niezbędna. 
Na okoliczność tych czynności pracownicy PCPR sporadycznie sporządzali notatki. 
Wszystkich uchodźców uczono umiejętności funkcjonowania w nowym środowisku. 
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Dokumentacja poszczególnych IPI zawierała sporadyczną korespondencję14 
z ośrodkami pomocy społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 316) 

8.Sposób egzekwowania przez PCPR realizacji obowiązków cudzoziemca 

Pracownicy PCPR egzekwowali realizację obowiązków (zobowiązań zawartych 
w IPI) przez cudzoziemców w sposób niesystematyczny i nieskuteczny. W IPI 
zawarto m.in. obowiązek zameldowania się w miejscu zamieszkania w terminie 
wyznaczonym, jeśli właściciel wyrazi zgodę. Powiat Pruszkowski nie udostępniał 
badanym cudzoziemcom mieszkań chronionych, ani komunalnych. Wszyscy 
wynajmowali lokale. Żaden z badanych nie zameldował się. Właściciele nie wyrażali 
na to zgody.  

W indywidualnych programach integracji zawarto, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 lit. b 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zobowiązanie dla 
cudzoziemca do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 
przestrzegania terminów wizyt w urzędzie, a także aktywnego poszukiwania pracy. 
Niemniej nie prowadzono systematycznego monitoringu rejestrowania się 
cudzoziemców, którzy realizowali IPI. PCPR nie posiadał precyzyjnej informacji 
o okresach, na które cudzoziemcy podjęli pracę (3 osoby), podjęli działalność 
gospodarczą (1 osoba), jak również o osobie, która przeprowadziła się do powiatu 
grodziskiego w zakresie jego ewentualnej rejestracji w PUP w Grodzisku lub 
podjęciu pracy. Zbadano 19 osób15. Wszyscy zarejestrowali się w PUP 
a w badanych dokumentacjach IPI są kopie zaświadczeń z PUP. Kontrola wykazała, 
że żaden z 19 badanych nie był zarejestrowany w PUP przez cały okres trwania 
programu i pobierania pomocy finansowej. Okresy braku rejestracji w PUP w tym 
okresie zawierały się w granicach od 33 dni do 345 dni. W 9 przypadkach (47,4%) 
okres bez rejestracji w PUP przekraczał 8 miesięcy. PCPR w Pruszkowie nie 
warunkowało wypłacania kolejnych wypłat pomocy od realizacji zobowiązań PIP – 
w tym wypadku konieczności zarejestrowania się cudzoziemców w PUP. 

Według wyjaśnień Kierownika Zespołu ds. działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych i cudzoziemców okresy braku rejestracji w PUP obejmują pełny 
okres za jaki cudzoziemcy otrzymywali pomoc integracyjną. Specyfika procedury 
przyznawania tej pomocy powoduje, że w każdym przypadku wypłata pierwszego 
świadczenia następuje po doręczeniu decyzji z ok. 2-miesięcznym, a często 
dłuższym wyrównaniem. W praktyce pracownicy PCPR dopiero po doręczeniu 
decyzji przyznającej pomoc mają podstawy do realizacji IPI. W większości 
przypadków okres braku rejestracji w PUP nakłada się z okresem, za który 
cudzoziemcom wypłacono pomoc integracyjną, jednak w którym faktycznie jeszcze 
nie realizowali programu. Wyjaśniająca podała że w niektórych przypadkach 
cudzoziemcy informowali, że są zarejestrowani w PUP, co jak się obecnie okazuje 
było świadczeniem nieprawdy. PCPR nie ma obecnie narzędzi umożliwiających 
kontrolę aktualnego statusu cudzoziemców w PUP. 

NIK uważa, że przedłużające się procedury wydawania decyzji nie mogą być 
usprawiedliwieniem braku realizacji IPI przez pierwsze miesiące przez pracowników 
PCPR i uchodźców. W ocenie NIK wydawanie decyzji ze znacznym opóźnieniem 

                                                      
14 Były to m.in. zaświadczenia, które wystawiał PCPR dla cudzoziemcy, oczekującego na decyzję w związku z przedłużająca 

się procedurą, w celu przedstawienia w ośrodku pomocy społecznej aby otrzymać tam pomoc. 
15 Po jednym przedstawicielu dla 18 programów i po dwoje (mąż i żona) dla 3 programów – razem 24 osób. Z 24 osób 

wykluczono: 
-trzy osoby, które podjęły pracę (PCPR nie posiadało informacji w jakim okresie), 
-jedną osobę, która rozpoczęła działalność gospodarczą (PCPR nie posiadało informacji w jakim okresie) 
-jedną osobę która przeprowadziła się po dwóch miesiącach do powiatu grodziskiego (PCPR nie posiadało informacji czy jest 

tam zarejestrowany, lub czy pracuje). 
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powodowało, że uchodźcy byli pozbawieni w tym okresie pomocy finansowej i nie 
realizowali programów. Zgodnie z art. 35 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego16 załatwienie sprawy wymagającej 
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie późnij niż w ciągu miesiąca, a 
sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania. 

Należy dodać, że Starostwo, PCPR i PUP są usytuowane w tym samym budynku.  

Spośród 21 badanych IPI 2 osoby podjęły zatrudnienie w firmie ochroniarskiej 
(w tym jedna tuż po zakończeniu IPI) i jedna na okres próbny w restauracji na 
terenie Warszawy, jako pomoc kuchenna. Jedna osoba podjęła działalność 
gospodarczą wykonawstwo robót budowlanych i jedna osoba podjęła 
niezarejestrowaną działalność handlową (stragan na bazarze). Żadnej z tych osób, 
ani pozostałym badanym PUP nie pomógł skutecznie w znalezieniu pracy. Osoby te 
znalazły zatrudnienie bez pomocy PUP. Jedna osoba miała plany na przyszłość, 
aby otworzyć swoją działalność gospodarczą – i zajmować się małą gastronomią. 
Trzy osoby ukończyły kursy zawodowe, w tym jeden objęty projektem „Powiat 
Pruszkowski szansą twojego rozwoju”17. Dokumentacja zawierała sporadyczne 
informacje czy cudzoziemcy systematycznie stawiali się na wizyty w PUP. 
Jedenaście osób w trakcie IPI podejmowało prace dorywcze, w tym jedna 
okazjonalnie. 

Programy zawierały obowiązek uczestnictwa w kursach języka polskiego 
w zależności od potrzeb i możliwości. Nie określono precyzyjnie poziomu, zakresu 
ani częstotliwości uczestnictwa w zajęciach kursu. Na podstawie dostarczonych 
zaświadczeń oraz rozmów pracownicy określali czy cudzoziemiec robi postępy w 
nauce języka polskiego. Na terenie powiatu pruszkowskiego nie organizowano 
kursów języka polskiego dla cudzoziemców. Cudzoziemcy, którzy chcieliby 
uczęszczać na te kursy byli zmuszeni dojeżdżać na własny koszt do Warszawy. 
Czasami terminy zajęć kolidowały z terminami wykonywania podjętych dorywczo 
prac. PCPR nie prowadził systematycznego monitoringu uczęszczania uczestników 
na kursy języka polskiego. Ani PCPR, ani uczestnicy nie ponosili kosztów kursów 
języka polskiego. PCPR rekomendował na kurs organizowany w Warszawie. W 
związku z tym, że znajomość języka polskiego u poszczególnych osób była różna, 
zobowiązanie zawarte w IPI nakazywało uczestnictwo w kursach języka polskiego 
„w zależności od potrzeb i możliwości”. Nie wszystkich kierowano na kursy i nie 
wszyscy na nie uczęszczali18. Dokładne ustalenie, kto regularnie uczęszczał jest 
utrudnione, gdyż w dokumentacjach poszczególnych programów są pojedyncze 
dokumenty na ten temat: skierowanie na kurs lub informacja, że cudzoziemiec 
został wpisany na listę oczekujących lub zaświadczenie, że cudzoziemiec 
uczęszcza na kurs, ale bez podania ile razy i w jakim terminie był na zajęciach. Dla 

                                                      
16 Dz. U z 2013 r., poz. 267 j.t. ze zm.. 
17 Objęty IPI w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie”. Ukończył kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Brał udział w szkoleniu z zakresu 
kompetencji i umiejętności społecznych w Toruniu. 

18 - w dwóch przypadkach pomimo rekomendacji brak było miejsc i wpisywano na listę rezerwową,  
- w dokumentacjach sześciu osób są zaświadczenia o ukończeniu kursu (3) i uczęszczaniu na kurs (3). 
- jedna osoba uczęszczała na indywidualny kurs języka polskiego, 
- jedna osoba uczęszczała na kurs w ośrodku dla cudzoziemców, a w trakcie IPI nie uczęszczała, 
– jedna osoba wg notatki w dokumentacji uczęszczała na kurs, ale brak innych zapisów, 
- jedna osoba nie uczęszczała na kurs, 
- jedna osoba skierowana nie uczęszczała ale została określona jako „komunikatywna”, 
- trzy osoby nie zostały skierowane na kurs i nie uczęszczały, 
- trzy osoby nieskierowane, nie uczęszczały ale określone jako „komunikatywne” 
- jedna osoba była uczestnikiem kursu ale brak dokumentu potwierdzającego obecność, 
- dla jednej osoby jest email ze szkoły że został zapisany, jednak brak informacji czy uczęszczał, określony jako 

„komunikatywny”. 
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żadnego z badanych nie zebrano dokumentacji świadczącej ile czasu poświęcił na 
uczestnictwo (naukę), ani jakich postępów dokonał w nauce języka polskiego. 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o pomocy społecznej w ramach IPI istnieje 
obowiązek nauki języka polskiego, gdy zachodzi taka potrzeba. Ponadto zgodnie z 
§ 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania 
pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Realizator programu powinien monitorować raz 
na 3 miesiące licząc od dnia rozpoczęcia programu postępy w obszarze edukacji 
językowej, w tym w zakresie stopnia przyswojenia podstawowego zasobu 
słownictwa języka polskiego umożliwiającego komunikowanie się. 

NIK negatywnie ocenia realizację obowiązku nauki języka polskiego przez 
uchodźców. 

Do Fundacji Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI skierowano listę liczącą 29 
cudzoziemców. Fundacja potwierdziła że z tej listy 7 osób uczęszczało na kursy 
języka polskiego, a 5 osób było na liście rezerwowej (ze względu na brak miejsca). 
Wykazano frekwencję 6 uczęszczających w kursie, która wynosiła od 30% do 80%. 
Żadna z tych osób nie kontynuowała nauki języka polskiego na innych kursach. 
Pracownicy PCPR zwracali się z prośbą o informację na temat cudzoziemców raz 
na kwartał. 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa potwierdziło uczestnictwo w projekcie „SWS 
pomaga uchodźcom” jednego cudzoziemca z otrzymanej listy. 

Polska Akcja Humanitarna poinformowała, że osoby wskazane przez PCPR nie 
uczęszczają na lekcje języka polskiego organizowane przez Centrum Pomocy 
Uchodźcom i Repatriantom PAH. 

Programy zawierały zobowiązanie dla cudzoziemców do współdziałania oraz 
kontaktowania się z pracownikiem PCPR w ustalonych terminach 2 razy w miesiącu. 
Szesnastu cudzoziemców systematycznie, zgodnie z zobowiązaniem kontaktowało 
się z PCPR, a w prowadzonych dla nich dokumentacjach są odpowiednie wykazy 
wizyt. Jeden cudzoziemiec zerwał kontakt z PCPR w listopadzie 2011 r. 
(wstrzymano mu pomoc), wyprowadził się i brak było z nim kontaktu w kwietniu 
2012 r. (wstrzymano mu pomoc) i w maju 2012 r. (odmówiono mu pomocy). Jeden 
cudzoziemiec po pierwszej wypłacie za 2 miesiące przeniósł się od kwietnia 2012 r. 
do powiatu grodziskiego (wstrzymano mu dalszą pomoc, a dokumenty przekazano 
do powiatu grodziskiego). Jeden cudzoziemiec zerwał kontakt po 3 miesiącach od 
decyzji, a po 6 miesiącach od złożenia wniosku (decyzjami: wstrzymującą 15 
grudnia 2012 r. i odmowną 15 stycznia 2013 r. przerwano wypłacanie pomocy). 
Dwie osoby zerwały kontakt z PCPR w ostatnich dwóch miesiącach programu 
(sierpień i wrzesień 2013 r.) i wg pracowników PCPR prawdopodobnie wyjechały. 

(dowód: akta kontroli str. 317-319, 434-440, 458-459, 471-472) 

9. Wydatki na realizację IPI 

PCPR w Pruszkowie poniósł następujące wydatki na realizację indywidualnych 
programów integracji: 158.113 zł w 2012 r.19, 141.358 zł w 2013 r.20 i 17.110 zł 
w I półroczu 2014 r.21 Decyzje dot. planów pierwotnych na pomoc dla cudzoziemców 
dla PCPR w Pruszkowie (dział 852 rozdział 85231) podjęte przez Wojewodę 
Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki przesyłał do Starostwa 

                                                      
19 Plan pierwotny z 30 marca 2012 r. 200.000 zł, zmniejszenie decyzją z 2012 r. o 40.000 zł, plan ostateczny 160.000 zł. 
20 Plan pierwotny z 22 lutego 2013 r. 150.000 zł, zwiększony decyzją z 12 lipca 2013 r. o 213 zł, zmniejszony decyzją 

z 14 listopada 2013 r. o 8.642 zł, plan ostateczny – 141.358 zł. 
21 Plan pierwotny z 21 lutego 2014 r. 70.000 zł, zmniejszony decyzją z 28 kwietnia 2014 r. o 20.000 zł, plan ostateczny na 

30 czerwca 2014 r. 50.000 zł. 
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Pruszkowskiego z opóźnieniem od 57 dni do 101 dni. Opóźnienia w przekazywaniu 
decyzji nie miały wpływu na terminowość wypłat pomocy integracji22.  

W 2012 r. realizowano 16 indywidualnych programów integracji, którymi objęto 
48 osób z 16 rodzin (13 mężczyzn, 9 kobiet i 26 dzieci), przy czym osiem 
programów dotyczyło cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy i osiem 
programów dotyczyło cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą. Jeden 
program przekazano w trakcie realizacji do powiatu grodziskiego w związku ze 
zmianą miejsca zamieszkania rodziny. Kwota 158.113 zł zawiera dla tego przypadku 
środki finansowe wydatkowane w ramach części IPI realizowanego w powiecie 
pruszkowskim. 

W 2013 r. realizowano dziewięć23 IPI, którymi objęto 25 osób z dziewięciu rodzin 
(ośmiu mężczyzn, sześć kobiet i 11 dzieci). Dwa programy dotyczyły osób, które 
uzyskały status uchodźcy, a siedem programów dotyczyło cudzoziemców objętych 
ochroną uzupełniającą. 

W pierwszym półroczu 2014 r. realizowano dwa24 programy, którymi objęto pięć 
osób z dwóch rodzin (dwóch mężczyzn, jedna kobieta i dwoje dzieci). Programy dot. 
osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą. 

Osoby realizujące IPI na terenie Powiatu Pruszkowskiego uczestniczą 
w nieodpłatnych kursach nauki języka polskiego dla cudzoziemców organizowanych 
przez organizacje pozarządowe działające w Warszawie i w związku z tym PCPR 
i cudzoziemcy nie ponoszą kosztów nauki języka polskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 50, 66-77, 373-375) 

10.Świadczenia na jakie poniesiono wydatki 

Nie było możliwe ustalenie na jakie świadczenia25 poniesiono wydatki zgodnie 
z art.  92 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ PCPR w Pruszkowie nie 
dokonuje tak szczegółowej kalkulacji przy określaniu wysokości pomocy i nie 
prowadzi ksiąg rachunkowych z taką szczegółowością. Według wyjaśnień dyrektora 
PCPR rozporządzenie MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy 
cudzoziemcom którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą nie wskazuje na potrzebę szczegółowej kalkulacji przy 
określaniu wielkości pomocy. Również praktyka wskazuje na to, że nie ma potrzeby 
szczegółowej kalkulacji, gdyż wysokość udzielanej pomocy, przy uwzględnieniu 
wydatków na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania w średniej wysokości od 
1.200 zł do 2.000 zł zależnie od metrażu, z trudem zaspokaja podstawowe potrzeby 
i wystarcza tylko na skromne wyżywienie i podstawowe zakupy. PCPR każdorazowo 
wnioskuje do Wojewody o przekazanie środków finansowych w maksymalnej 
wysokości. Wojewoda przychyla się do tych wniosków. PCPR nie prowadzi kontroli 
wykorzystania przez uchodźców środków otrzymanych w ramach pomocy 
integracyjnej na realizację IPI. 

(dowód: akta kontroli str. 320-321, 349) 

11.Sposób kalkulacji wydatków 

Podstawą do szacowania wysokości pomocy wypłacanej w ramach realizacji 
poszczególnych IPI były: 

                                                      
22 Na podstawie terminów wypłat pomocy finansowej cudzoziemcom. 
23 W tym cztery były kontynuacją z 2012 r. 
24 Oba programy były kontynuacją z 2013 r. 
25 Żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz na naukę języka polskiego zgodnie z art. 92 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  
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a) przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. 
w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom, którzy uzyskali 
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą26; 
zwane dalej rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. 

b) przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 
zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej27; 

c) indywidualna sytuacja materialno-bytowa uchodźcy. 

Nie przedstawiono szczegółowej kalkulacji pomocy finansowej z uwzględnieniem 
poszczególnych składników pomocy z ośrodka dla cudzoziemców i OPS. Z kwot 
zawartych w decyzjach wynika, że świadczenia wypłacano w maksymalnej 
wysokości, określonej w rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. i były  
zróżnicowane w zależności od liczby członków rodziny. 

(dowód: akta kontroli str. 61) 

12.Środki finansowe otrzymane od wojewody 

Środki finansowe na realizację IPI od Wojewody Mazowieckiego wpływały do 
Powiatu Pruszkowskiego, a Powiat przekazywał je na konto PCPR w Pruszkowie. 
Wysokość środków wynikała z planu dotacji celowych (dział 852 rozdział 85231 
§ 2110) Wojewody Mazowieckiego przekazywanych decyzjami do Powiatu 
Pruszkowskiego. Plan na 2012 r. (200.000 zł) po zmniejszeniu 6 sierpnia 2012 r. 
(o 40.000 zł) wykorzystano w 98,8 %. Plan na 2013 r. (150.000 zł) po zwiększeniu 
(o 213 zł) i zmniejszeniu (o 8.642 zł) wykorzystano w 100%. Plan na 2014 r. (70.000 
zł) po zmniejszeniu (o 20.000 zł) do końca czerwca 2014 r. wykorzystano w 34,2%. 
PCPR w Pruszkowie przekazywało do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. 
roczne sprawozdania finansowe28 z realizowanych przez Centrum programów 
integracji osobno dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy i ochronę 
uzupełniającą. Kwoty w sprawozdaniach były identyczne jak koszty poniesione 
przez Centrum na ten cel. 

(dowód: akta kontroli str. 62, 94-100) 

13.Sprawozdania z zakresu realizacji zadań pomocy dla uchodźcy 

W ramach realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy integracyjnej 
uchodźcom PCPR w Pruszkowie przekazywał następujące sprawozdania do 
jednostek nadrzędnych: 

a) sprawozdania przekazywane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
- sprawozdania z wykonania budżetu (sporządzane dla MUW WPS za każdy 

kwartał lub wskazany okres), 
- roczne sprawozdania finansowe z realizacji IPI, 
- roczne sprawozdania merytoryczne z realizacji IPI, 
- dane statystyczne cudzoziemców realizujących IPI (roczne), 
- miesięczny monitoring realizacji IPI, 
b) sprawozdania przekazywane za pośrednictwem Statystycznej Aplikacji 

Centralnej (SAC) na potrzeby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
- meldunek za I i III kwartał z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – 

pieniężnych, w naturze i usługach (MK1), 

                                                      
26 Dz. U. z 2009 r. Nr 45, poz. 366. 
27 Dz. U. z 2012 r. poz. 823. 
28 W sprawozdaniach wyszczególniano termin realizacji IPI, narodowość, liczbę osób (kobiet, mężczyzn, dzieci), oraz kwoty 

wypłacone w poszczególnych miesiącach. 
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- sprawozdania półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej 
– pieniężnych, w naturze i usługach (MPiPS-03). 

Sprawozdania przekazywano terminowo. Dane wykazywane w sprawozdaniach były 
zgodne z ewidencją księgową oraz danymi wynikającymi z dokumentacji 
prowadzonych spraw. 

(dowód: akta kontroli str. 62-63, 78-227) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W dniu 8 stycznia 2014 r. cudzoziemiec, któremu przyznano ochronę 
uzupełniającą zwrócił się z podaniem o „przyznanie pomocy finansowej na zakup 
żywności i wydatki mieszkaniowe” do Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(ŚOPS) w Brwinowie. Pomoc została udzielona. W dniu 3 kwietnia 2014 r. 
cudzoziemiec złożył do PCPR w Pruszkowie wniosek o udzielenie pomocy w 
ramach programu integracji dla wnioskodawcy, jego żony i trójki małoletnich dzieci. 
Następnie 10 kwietnia 2014 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu na złożenie 
wniosku o pomoc argumentując, że na początku stycznia 2014 r. zgłosił się do 
ŚOPS w przeświadczeniu, że jest to instytucja realizująca IPI. Cudzoziemiec 
stwierdził, że nie został poinformowany w ŚOPS o tym, że zgłosił się do 
niewłaściwej instytucji. Podanie cudzoziemca o pomoc z 8 stycznia 2014 r. nie 
zostało przesłane do PCPR w Pruszkowie. Cała rodzina uzyskała ochronę 
uzupełniającą w dniu 14 listopada 2013 r. W dniu 5 maja 2014 r. PCPR w 
Pruszkowie wystąpiło do ŚOPS z prośbą o przekazanie informacji w związku z 
przedstawionymi przez wnioskodawcę powodami uchybienia 60-dniowego terminu. 
W dniu 21 maja 2014 r. wpłynęło pismo z ŚOPS do PCPR potwierdzające, że 
zainteresowany (który otrzymał decyzję, w której udzielono mu ochrony 
uzupełniającej i czynił starania w celu uzyskania świadczeń przysługujących na tej 
podstawie) w styczniu 2014 r. zgłosił się z prośbą do Ośrodka. W piśmie tym 
stwierdzono m.in. cyt.: „widocznie przeoczył, że obliguje go 2 miesięczny termin do 
złożenia wniosku o objęcie pomocą integracyjną w PCPR. W związku z tym stoimy 
na stanowisku, że należy przywrócić termin złożenia wniosku, gdyż istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że niedopatrzenie wynikało z jego niewiedzy.” Wg wyjaśnień 
Kierownika Zespołu ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców 
ŚOPS powinien niezwłocznie przekazać  złożony w styczniu wniosek do PCPR w 
Pruszkowie. W dniu 30 maja 2014 r. PCPR w Pruszkowie wystąpiło do 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej (MUW) z 
prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W piśmie podano m.in. cyt.: „Biorąc pod 
uwagę fakt, że zainteresowany nie został prawidłowo poinformowany o konieczności 
złożenia wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego w PCPR, 
w ocenie tutejszego organu zasadne jest przywrócenie wnioskodawcy terminu do 
złożenia wniosku o udzielenie pomocy.” Pismem z dnia 16 czerwca 2014 r. MUW 
wystąpił o przekazanie kopii dokumentów (wniosku, dokumentów dołączonych do 
wniosku). W celu uzyskania kopii wniosku Centrum wystąpiło do Ośrodka pismem z 
dnia 18 czerwca 2014 r. W dniu 27 czerwca 2014 r. Centrum otrzymało 
uwierzytelnioną kopię podania o przyznanie pomocy z 8 stycznia 2014 r. Do pisma 
załączono m.in. kopie podania i 5 decyzji Burmistrza Gminy Brwinów o przyznaniu 
ww. rodzinie okresowych zasiłków, pomocy w formie posiłku i zasiłków celowych29. 
Żądane dokumenty, wysłano do MUW wraz z pismem z dnia 30 czerwca 2014 r. W 
dniu 21 lipca 2014 r. wpłynęła do Centrum informacja z MUW, w której 
uwzględniając wniosek złożony w dniu 8 stycznia 2014 r. – wskazano powiat 
                                                      
29 Decyzja z 21 stycznia 2014 r. przyznania świadczenia  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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pruszkowski jako miejsce pobytu na czas realizacji indywidualnego programu 
integracji. Dyrektor PCPR z upoważnienia Starosty Pruszkowskiego: 

- postanowieniem z dnia 31 lipca 2014 r. postanowiła przywrócić termin złożenia 
wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego,  

- postanowieniem z dnia 3 września 2014 r. postanowiła uchylić powyższe 
postanowienie (w związku z oświadczeniem wnioskodawcy z 18 sierpnia 
2014 r., w którym wnosi on o uznanie jego wniosku z 10 kwietnia 2014 r. za 
bezzasadny), 

- decyzją z dnia 29 września 2014 r. postanowiła przyznać  świadczenia  na 
utrzymanie (630 zł na osobę w okresie od sierpnia 2014 r. do stycznia 2015 r., 
560 zł na osobę w okresie od lutego do lipca 2015 r.). 

W dniu 8 września 2014 r. został podpisany indywidualny program integracji 
dokładnie 8 miesięcy od terminu wpłynięcia wniosku do ŚOPS w Brwinowie. 
Akceptacja IPI przez MUW wpłynęła do PCPR w dniu 26 września 2014 r. Pierwszą 
wypłatę pomocy finansowej w ramach IPI cudzoziemiec otrzymał za sierpień w dniu 
30 września 2014 r. 

W związku ze złożeniem przez cudzoziemca wniosku do niewłaściwego organu i 
nieprzesłaniem go niezwłocznie do właściwego organu trafił do PCPR w Pruszkowie 
po 135 dniach do decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej. Dyrektor PCPR z 
upoważnienia Starosty Pruszkowskiego wydała postanowienie o przywróceniu 
terminu na złożenie wniosku o pomoc integracyjną z 3 kwietnia 2014 r. pomimo, że 
termin na złożenie takiego wniosku uznaje się za termin prawa materialnego co 
łączy się z tym, że nie może on zostać przywrócony w trybie art. 58 kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz pomimo, że Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podjął decyzję 14 lipca 2014 r. o 
uwzględnieniu wniosku złożonego w dniu 8 stycznia 2014 r. w ŚOPS. 
Postanowienie unieważniono po 33 dniach. 

(dowód: akta kontroli str. 291-312, 331-333, 335-336, 347-349, 353, 362-
363, 461-462) 

2. Wydawanie decyzji  o przyznanie świadczeń na utrzymanie z opóźnieniem.  

 Po ponad 60 dniach podjęto 17 decyzji (na 22 badane). W ocenie NIK wydawanie 
decyzji ze znacznym opóźnieniem powodowało, że uchodźcy byli pozbawieni w tym 
okresie pomocy finansowej i nie realizowali programów. Zgodnie z art. 35 § 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego30 
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić 
nie późnij niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później 
niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie31 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, zwracając 
jednocześnie uwagę na konieczność: 

- odpowiedniego dokumentowania wypełniania przez cudzoziemców obowiązku 
systematycznego stawiania się na wizyty w PUP, 

                                                      
30 Dz. U z 2014 r., poz. 183. 
31 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa 
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- zapewnienia wystarczających zasobów kadrowych dla terminowej realizacji zadań 
związanych z pomocą dla cudzoziemców, 

- rozpoczynania realizacji IPI bezpośrednio po ich podpisaniu i zaakceptowaniu, 

- terminowej realizacji wypłaty świadczeń. 

 

2. Pomoc w uzyskaniu mieszkania, zatrudnienia oraz 
realizacji obowiązku szkolnego wobec dzieci  

1.Informowanie cudzoziemca o przysługującym mu prawie ubiegania się o pobyt w 
mieszkaniu chronionym 

W kwestionariuszach rodzinnego wywiadu środowiskowego32 badanych 
dokumentacji przeprowadzający wywiad wpisywał33: że nie zachodzi konieczność 
zapewnienia mieszkania przez gminę. Żaden z 21 cudzoziemców nie zgłosił 
podczas tych wywiadów potrzeby zapewnienia przez gminę mieszkania. Według 
wyjaśnień Dyrektora PCPR uchodźcy byli informowani o prawie do ubiegania się 
o pobyt w mieszkaniu chronionym. W indywidualnych programach integracji PCPR 
w Pruszkowie zobowiązało się do „podjęcia działań dotyczących pomocy 
w poprawie sytuacji mieszkaniowej, w tym w miarę możliwości w uzyskaniu 
mieszkania chronionego”. Powiat Pruszkowski nie prowadził zapisów na mieszkania 
chronione i nie udostępniał mieszkań chronionych. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 61) 

2.Przeznaczenie lokali z zasobów lokalowych gmin i powiatu na realizację potrzeb 
mieszkaniowych cudzoziemców 

Na terenie powiatu pruszkowskiego w kontrolowanym okresie nie były prowadzone 
mieszkania chronione. Powiat Pruszkowski nie ma w swoich zasobach lokali 
komunalnych. Według wyjaśnień Dyrektora PCPR potrzeby w tym zakresie są 
zdiagnozowane oraz wykazywane w corocznej Ocenie Zasobów Pomocy 
Społecznej, jednak z uwagi na ograniczenia lokalowe oraz brak środków 
finansowych w budżecie powiatu na powyższy cel, zadanie nie jest realizowane. 
Powiat Pruszkowski w latach 2012-2014 nie pomagał cudzoziemcom realizującym 
indywidualne programy integracji w polepszeniu ich sytuacji mieszkaniowej. 
Pomimo, że do zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych 
dla osób z terenu więcej niż jednej gminy (art. 19 pkt 8 i 11 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej). Powiat nie przekonał również gmin powiatu 
pruszkowskiego do udostępniania mieszkań komunalnych lub socjalnych oraz nie 
kierował do nich cudzoziemców realizujących programy IPI na terenie powiatu 
pruszkowskiego. Z kontroli wynika, że żadnemu z objętych badaniem kontrolnym 
cudzoziemców (badano 21 indywidualnych programów integracyjnych) nie 
przyznano mieszkania chronionego ani mieszkania komunalnego lub socjalnego. 
Wszyscy badani cudzoziemcy wynajmowali mieszkania na wolnym rynku po cenach 
wg opinii PCPR w Pruszkowie często wyższych, niż dla innych mieszkańców. 
Przeznaczali na czynsz większość otrzymanej integracyjnej pomocy finansowej. 
Ustalono, że pracownicy PCPR realizują ww. zobowiązanie PCPR do pomocy 
cudzoziemcom w polepszeniu ich sytuacji mieszkaniowej, w niektórych 
przypadkach, uczestnicząc i pomagając w negocjacjach przy wynajmie i ustalaniu 
ceny wynajmu. PCPR w Pruszkowie nie posiada informacji w zakresie 
gospodarowania lokalami będącym w zasobach gmin. Według Dyrektora PCPR 

                                                      
32 W cz. IX str. 6 pytanie 11. 
33 „Poszukuje mieszkania we własnym zakresie”, „nie ma konieczności zapewnienia mieszkania ze strony gminy”, lub 

„zainteresowany nie zgłasza potrzeby zapewnienia mieszkania ze strony gminy”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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powiat pruszkowski charakteryzuje się dużą gęstością zaludnienia i dostęp do 
mieszkań komunalnych dla jego mieszkańców jest bardzo ograniczony. Niezależnie 
od powyższego, w przypadku zgłoszenia się cudzoziemca będącego pod opieką 
PCPR o pomoc w uzyskaniu mieszkania jest dla Starosty podstawą do poparcia 
wniosku i wystąpienia do władz gminy. 

Jednak jak wynika z wyjaśnień Prezydenta Miasta Pruszkowa w latach 2012-2014 
do Urzędu Miasta od cudzoziemców wpłynęło 16 podań o przyznanie lokalu 
komunalnego, natomiast ze strony PCPR nie było żadnego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 61, 250, 392) 

3.Sposób realizacji obowiązku współdziałania z właściwym wojewodą i gminą 
w sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania 

PCPR przedstawiło dokumenty dot. współpracy z Wojewodą Mazowieckim w 
sprawie pomocy cudzoziemcom w uzyskaniu mieszkania. Przedstawiono 
korespondencję w tej sprawie z 2009 r.34 i w okresie późniejszym. 
Powiat Pruszkowski położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, stopa 
bezrobocia według stanu na koniec 2014 r. wynosi 7,8%, przy średniej wojewódzkiej 
stopie bezrobocia na poziomie 10,1%. Czyni to powiat pruszkowski atrakcyjnym 
miejscem do osiedlenia się, nie tylko dla cudzoziemców. Powyższe czynniki 
wpływają na to, że sytuacja mieszkaniowa na terenie gmin należących do powiatu 
pruszkowskiego jest bardzo trudna. Charakteryzują się one bardzo dużą gęstością 
zaludnienia. W zasobach gmin brakuje mieszkań socjalnych, a koszt wynajmu jest 
relatywnie wysoki. 
Według wyjaśnień dyrektora PCPR na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Pruszkowie lokal socjalny przysługiwał tylko rodzinom ze stałym meldunkiem. 
Obecnie w Pruszkowie na pomoc mieszkaniową oczekuje około 300 rodzin. 
Uchwała Gminy Pruszków umożliwiająca staranie się o mieszkania z zasobu gminy 
również uchodźcom ma być uchwalona w styczniu 2015 r. 
Starania w celu utworzenia mieszkań chronionych choć nadal nieskuteczne były i są 
prowadzone: 

-pismem z dnia 2 września 2010 r. Dyrektor PCPR wnosiła o zabezpieczenie 
środków finansowych na tworzenie mieszkań chronionych, 

- pismem z dnia 13 czerwca 2014 r. Dyrektor PCPR informowała Starostę 
Pruszkowskiego o możliwych lokalizacjach mieszkań chronionych na terenie 
powiatu pruszkowskiego oraz możliwości złożenia wniosku o wsparcie tworzenia 
lokali mieszkalnych, 

- w 2014 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał nieruchomość przy ul. 3 Maja 56a na 
cele Środowiskowego Domu Samopomocy gdzie przewiduje się utworzenie 
mieszkań chronionych, 

- PCPR wystąpiło do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o uwzględnienie 
finasowania jednego mieszkania chronionego ze środków Unii Europejskiej na lata 
2015-2018. Po otrzymaniu tych środków PCPR planuje wnioskować do Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego o realizację powyższego zadania. 

Do Gminy Nadarzyn w latach 2012-2014 nie wpłynął wniosek od cudzoziemca 
o statusie uchodźcy lub z przyznaną ochroną uzupełniającą. Na liście oczekujących 

                                                      
34 W 2009 r. wykonano na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego diagnozę w zakresie możliwości zamieszkania 

cudzoziemców na terenie gmin powiatu Pruszkowskiego. W odpowiedzi na pisma PCPR w Pruszkowie żadna z gmin 
Powiatu Pruszkowskiego nie wskazała możliwości udostepnienia lokalu mieszkaniowego uchodźcom (gmina Piastów nawet 
nie udzieliła odpowiedzi). W odpowiedzi na pismo Starosty Pruszkowskiego jako jedyny (z 6 gmin) Zastępca Wójta Gminy 
w Raszynie poinformował, że Gmina planuje w marcu 2010 r. oddanie do użytku nowych mieszkań „komunalno-socjalnych” 
i wówczas samorząd Gminy rozpatrzy przydział lokalu uchodźcom osiedlonym na terenie Powiatu Pruszkowskiego. 



 

17 

w Gminie nie figurują cudzoziemcy. Gmina posiada 16 mieszkań socjalnych i 
64 mieszkania komunalne. W latach 2012-2014 lokale były i są nadal wynajęte. 
W 2015 r. przewidywana jest zmiana uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie 
zasad wynajmowania lokali. 

Do Gminy Brwinów w latach 2012-2014 nie wpłynęły informacje zawierające 
wskazanie cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracyjne. 
Według Burmistrza Gminy Brwinów brak jest przeszkód, aby uchodźcy spełniający 
kryteria dochodowe, zamieszkujący w Gminie Brwinów, o niezaspokojonych 
potrzebach mieszkaniowych, pozostający w trudnej sytuacji materialnej ubiegali się 
o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina Brwinów posiada m.in. 81 
lokali komunalnych, 82 socjalnych i 14 kontenerów. Nie posiada mieszkań 
chronionych. W latach 2012-2014 PCPR w Pruszkowie nie występowało do 
Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie przydziału mieszkania cudzoziemcom. 

Do Urzędu Gminy Pruszków w latach 2012-2014 wpłynęło 9 wniosków od 
cudzoziemców o przyznanie lokalu komunalnego, z czego 5 wniosków zostało 
wpisanych do rejestru osób oczekujących na pomoc mieszkaniową. Ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie wpłynęła tylko jedna informacja dotycząca realizacji 
programu IPI przez osobę ubiegającą się o lokal komunalny (w 2011 r.). W latach 
2012-2014 do Urzędu Gminy Pruszków nie wpłynęło żadne wystąpienie ze strony 
PCPR w sprawie przyznania lokalu komunalnego. 

Gmina Michałowice w latach 2012-2014 nie pomagała cudzoziemcom realizującym 
IPI w polepszeniu ich sytuacji mieszkaniowej z uwagi na brak wiedzy na temat 
cudzoziemców zamieszkujących na terenie gminy. W tych latach nie wpłynęły 
wnioski od cudzoziemców. Zasób mieszkaniowy gminy w tych latach wynosił od 28-
29 lokali. 

Gmina Raszyn ze względu na wielkość zasobu mieszkaniowego oraz brak 
odpowiedniej do potrzeb liczby mieszkań komunalnych i socjalnych nie pomagała 
w latach 2012-2014 cudzoziemcom realizującym IPI w polepszeniu ich sytuacji 
mieszkaniowej. W tych latach gmina posiadała 22 lokale socjalne. W powyższym 
okresie PCPR w Pruszkowie nie występowało do gminy z wnioskiem o udzielenie 
pomocy mieszkaniowej uchodźcom. 

Miasto Piastów nie pomagało w latach 2012-2014 cudzoziemcom realizującym IPI w 
polepszeniu ich sytuacji mieszkaniowej z uwagi na brak wiedzy na ich temat. Nie 
odnotowano wpływu wniosków w sprawie o udzielenia pomocy mieszkaniowej od 
ww. osób. Zasób mieszkaniowy Miasta Piastowa wynosił 385 lokali. W 
mieszkaniowym zasobie Miasta Piastowa nie występują lokale chronione. 

(dowód: akta kontroli str. 250, 350-351, 378-379, 387-396, 489) 

4.Sprawdzenie realizacji obowiązku szkolnego 

W badanych 21 dokumentacjach realizowanych IPI znajdowały się pojedyncze 
dokumenty świadczące, że dzieci uczęszczały do szkoły (zaświadczenia, dyplomy, 
świadectwa szkolne). PCPR nie monitorowało systematycznie uczęszczania przez 
dzieci cudzoziemców do szkół na terenie powiatu pruszkowskiego realizujących IPI 
w Powiecie Pruszkowskim, w aktach spraw sporadycznie zawarte były notatki dot. 
informowania się pracowników PCPR o postępach lub problemach dzieci 
cudzoziemców w szkołach. 
Według wyjaśnień Dyrektora PCPR rozporządzenie MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. 
w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą nie wskazuje na potrzebę 
systematycznego monitorowania cudzoziemców w zakresie uczęszczania dzieci do 
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szkół. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia „W celu ustalenia postępów cudzoziemca 
w procesie integracji realizator programu stosuje metody obserwacji, rozmowy 
bezpośredniej z cudzoziemcem oraz członkami jego rodziny.  
Wszystkie dzieci w wieku szkolnym uczęszczały do placówek edukacyjnych. PCPR 
na początku IPI ustalało z cudzoziemcami kwestię zapisania dzieci do szkoły, 
wskazywało najbliższe szkoły, w razie potrzeby kontaktowało się ze szkołami. 
Szkoły kontaktują się z PCPR zwykle tylko wtedy, gdy rodzina podejmuje decyzję 
o wyjeździe nie informując o tym szkoły. W badanych latach 16 dzieci uczęszczało 
do szkół podstawowych, a 4 do gimnazjum.  

W ramach IPI PCPR w Pruszkowie zobowiązuje rodziców do realizowania 
obowiązku szkolnego. Z obserwacji PCPR wynika, że obowiązek ten jest 
realizowany, dzieci łatwo integrują się w nowym środowisku. Wg wyjaśnień 
Dyrektora PCPR poza koniecznością wprowadzenia dodatkowych lekcji języka 
polskiego oraz ewentualnie z innych przedmiotów w celu wyrównania różnic 
programowych u starszych dzieci, dzieci uchodźców nie wymagają szczególnego 
wsparcia w nauce. PCPR w Pruszkowie jest w kontakcie ze szkołami, do których 
uczęszczają dzieci uchodźców realizujących programy integracji, zwłaszcza z 
pedagogami szkolnymi. Omawiane (konsultowane) są przypadki trudne np. 
nieusprawiedliwione lub długotrwałe nieobecności dzieci w szkole. PCPR 
zobowiązuje uczestników IPI do dostarczania stosownych zaświadczeń z placówek 
edukacyjnych swoich dzieci. Rodzice dostarczają czasami również inne dokumenty 
np. kopie świadectw szkolnych. 

Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie uczęszczało 4 dzieci z dwóch rodzin 
objętych ochroną uzupełniającą: dwoje w 2013 r. wraz z rodzicami wyjechało do 
Norwegii, a pozostali w 2012 r. zostali przyjęci do Szkoły Podstawowej w Raszynie. 
Wszystkie dzieci regularnie uczęszczały do szkoły. Borykały się z barierą językową. 
Mimo, że szkoła zapewniła uczniom dodatkowe godziny nauki języka polskiego 
dzieci czyniły postępy dużo wolniej od polskich rówieśników. Rodzice nie mieli 
funduszy na zakup podręczników dla dzieci. Szkoła zaopatrzyła dzieci w używane 
podręczniki. Pracownicy PCPR nie kontaktowali się ze szkołą. Szkoła zaoferowała 
dodatkowe lekcje z języka polskiego i zajęć wyrównawczych z poszczególnych 
przedmiotów. Uczęszczały również na zajęcia z pedagogiem szkolnym. 

Do Szkoły Podstawowej nr 6 w Pruszkowie uczęszczało siedmioro dzieci 
cudzoziemców (pięcioro do 2012 r. i dwoje do 2014 r.). Czworo nieregularnie 
uczęszczało do szkoły. Pracownicy PCPR nie kontaktowali się ze szkołą. 

Do Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie uczęszczało jedno dziecko przez ok. 
rok. Po roku rodzina wyprowadziła się i brak z nią kontaktu. Powiadomiono Policję. 
Komenda Powiatowej Policji w Pruszkowie poinformowała, że brak jest unormowań 
prawnych, aby dokonać ustaleń miejsca pobytu dzieci objętych obowiązkiem 
szkolnym. 

Do Gimnazjum nr 3 uczęszczało czworo dzieci cudzoziemców. Dwoje dzieci 
ukończyło szkołę, w tym jedno z dużym wsparciem wychowawcy i pedagoga. Jedno 
przeniosło się do Gimnazjum nr 1 w Raszynie. Z czwartym stracono kontakt i 
skreślono z listy uczniów. 

Do Szkoły Podstawowej w Otrębusach uczęszcza regularnie jedno dziecko 
cudzoziemca. Czyni postępy i wciąż jest uczniem tej szkoły. Pracownicy PCPR nie 
zwracali się do Szkoły o informacje na temat postępów chłopca, a Szkoła nie 
zwracała się do PCPR, gdyż nie posiadała informacji, że jest on objęty programem 
integracji.  
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Do Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej uczęszczało nieregularnie 3 dzieci z jednej 
rodziny przez ok. 1 roku. Dwukrotnie odbyły się rozmowy z pracownikiem PCPR w 
Pruszkowie. 

Wg oceny NIK, PCPR w niewystarczającym stopniu realizowało obowiązki w 
zakresie monitorowania wypełniania obowiązku szkolnego, co powinno wynikać z 
zapisów IPI. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 228-245, 251, 269-290, 351-352, 409-430, 444) 

5.Pozyskiwanie informacji ze szkół w trakcie edukacji dzieci cudzoziemców objętych 
ochroną międzynarodową. 

PCPR w Pruszkowie współpracuje ze szkołami (głównie podstawowymi i 
gimnazjami) do których uczęszczają dzieci z rodzin uchodźczych. Współpraca ta 
opiera się aktualnie na kontaktach roboczych, głównie z pedagogami, w 
przypadkach wystąpienia problemów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkoły. 
Współpraca najczęściej dotyczy konsultacji w zakresie informacji o aktualnej sytuacji 
bytowej rodziny lub miejsca pobytu rodziny w sytuacji kiedy dzieci zaprzestają 
uczęszczania do szkoły. Według wyjaśnień Dyrektora PCPR w tych sytuacjach 
PCPR najczęściej również nie ma informacji o miejscu pobytu rodziny lub posiada 
informacje powzięte ze środowiska o tym że rodzina najprawdopodobniej wyjechała 
w inny rejon kraju lub poza jego granice. 

W latach 2010-2011 PCPR realizowało autorski projekt skierowany do szkół 
podstawowych pn. Bawić - Uczyć – Integrować.35 Obecnie, z uwagi na niewielką 
ilość dzieci cudzoziemskich w szkołach Powiatu, a także przygotowanie grona 
pedagogicznego i doświadczenie z lat ubiegłych nie ma potrzeby reedycji projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 63, 251) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W badanych 21 dokumentacjach realizowanych IPI znajdowały się pojedyncze 
dokumenty świadczące, że dzieci uczęszczały do szkoły (zaświadczenia, dyplomy, 
świadectwa szkolne). PCPR nie monitorowało systematycznie uczęszczania przez 
dzieci cudzoziemców do szkół na terenie powiatu pruszkowskiego realizujących IPI 
w Powiecie Pruszkowskim, a w aktach spraw sporadycznie zawarte były notatki dot. 
informowania się pracowników PCPR o postępach lub problemach dzieci 
cudzoziemców w szkołach. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, zwracając jednak uwagę 
na  obowiązek monitorowania wypełniania obowiązku szkolnego, co powinno 
wynikać z działań objętych IPI. NiK zwraca ponadto uwagę, że w Powiecie 
Pruszkowskim nie prowadzono mieszkań chronionych, w tym m.in. dla osób 

                                                      
35W ramach programu, w szkołach z terenu Powiatu Pruszkowskiego, do których uczęszczały dzieci z rodzin uchodźczych, 

zaprezentowano gronu nauczycielskiemu podstawowe kwestie związane z migracjami oraz cudzoziemcami, przybliżono 
istotę integracji uchodźców, opisano rolę PCPR jako realizatora IPI oraz wyjaśniono zasady programów integracyjnych. 
Powyższe działanie zaowocowało sprawną współpracą ze szkołami w badanym okresie. Drugim etapem projektu były 
warsztaty akulturacyjne w klasach, do których uczęszczały dzieci z rodzin uchodźczych. Zajęcia miały za zadanie obudzić w 
uczniach przekonanie, że dziecko obcego pochodzenia nie jest wrogiem, nie należy się go obawiać ani go dyskryminować, 
ale należy je przyjąć do kręgu swoich kolegów, obdarzać szacunkiem i zrozumieniem, wymieniać z nim doświadczenia, 
czerpać wiedzę o jego kulturze i w miarę możliwości pomagać, kiedy tego potrzebuje. Warsztaty przeprowadzono w 
młodszych klasach szkoły podstawowej i miały one charakter zabaw i konkursów w trakcie których przemycono trudne 
kwestie odmienności kulturowej i tolerancji dla innych narodowości. Zarówno dzieci jak i nauczyciele bardzo pozytywnie 
zareagowali na powyższe działanie, natomiast pracownicy PCPR mieli możliwość zaobserwować jak dzieci z rodzin 
realizujących IPI czują się w środowisku szkolnym, jak są przyjmowani przez rówieśników i ewentualnie czy są w tym 
zakresie obszary do poprawy i nawiązania bliższej współpracy z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, co nakazywała ustawa o 
pomocy społecznej.  

 

 

3. Monitorowanie postępów procesu integracji uchodźców 

1.Monitorowanie przez PCPR postępów cudzoziemca w procesie integracji 

Według wyjaśnień Dyrektora PCPR ocena postępów cudzoziemca w procesie 
integracji dokonywana jest przez pracownika Zespołu ds. działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych i cudzoziemców raz na kwartał. Ocena ta jest dokumentowana 
w formie notatek i stanowi część dokumentacji każdej sprawy. Postępy w integracji 
oceniane są w trzech obszarach: 

- edukacji językowej, (obserwacje pracownika socjalnego dotyczące postępów w 
zakresie komunikowania się uczestników IPI w języku polskim), 

- funkcjonowania zawodowego (obserwacje pracownika socjalnego dotyczące 
postępów w zakresie podejmowania prób zatrudnienia, aktywnego poszukiwania 
pracy, podnoszenia kwalifikacji, np. uczestnictwo w kursach i szkoleniach.), 

- funkcjonowania społecznego (obserwacje pracownika socjalnego dotyczące 
postępów w załatwianiu spraw urzędowych, wizytach u lekarza, aktywności 
społecznej, np. angażowania się w problemy innych uchodźców i pomaganie im w 
załatwianiu podstawowych spraw, pełnienie roli lokalnego lidera). 

W badanych 21 dokumentacjach dot. realizacji IPI w latach 2012-2014 brak było 
wszystkich sporządzanych raz na kwartał notatek z monitoringu. Stwierdzono, że 
żadna teczka nie zawiera notatek z każdego kwartału, 4 teczki zawierają po trzy 
notatki, w pozostałych zawarto jedną lub 2 notatki. W jednej teczce nie było żadnej 
notatki z monitoringu. W jednej teczce brak było oceny obszarów integracji 
cudzoziemca. 

Według wyjaśnień Kierownika ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
i cudzoziemców możliwość przeprowadzenia oceny postępów integracji powstaje 
m.in. w trakcie wywiadu środowiskowego. Z tego względu w przypadkach, w których 
brakuje cokwartalnej oceny postępów w realizacji IPI w formie notatki służbowej, 
w aktach spraw znajdują się kwestionariusze rodzinnego wywiadu środowiskowego 
(aktualizacja), w których opisano postępy w integracji we wszystkich wymaganych 
obszarach. W praktyce pracownicy PCPR dopiero po doręczeniu decyzji 
przyznającej pomoc (opóźnione o dwa a często więcej miesięcy) mają podstawy do 
realizowania IPI. Z uwagi na powyższe, nie w każdym przypadku udało się zrobić 
4 oceny. NIK ocenia negatywnie brak notatek sporządzanych raz na kwartał z 
postępów w integracji w trzech obszarach wymaganych w § 5 rozporządzeniem 
MPIPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 

(dowód: akta kontroli str. 322-327, 472-473) 

2.Proces usamodzielnienia się uchodźców po 12 miesiącach pomocy integracyjnej 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiat Pruszkowski udziela pomocy 
cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
w zakresie indywidualnego programu integracji, w okresie nie dłuższym niż 
12 miesięcy. Po tym okresie cudzoziemcy nie mają obowiązku kontaktowania się 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w którym realizowali indywidualne 
programy integracji. Według wyjaśnień Dyrektora PCPR w Pruszkowie i Starosty 

Opis stanu 
faktycznego 
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Pruszkowskiego nie ma „zatem możliwości monitorowania procesu 
usamodzielniania się uchodźców po 12 miesiącach pomocy integracyjnej. Część 
cudzoziemców mających dalsze trudności w integracji ze środowiskiem nadal 
korzysta z pomocy świadczonej w ramach zadań własnych powiatu, jednak nie jest 
to reprezentatywna grupa, co nie pozwala na dokonanie pełnej oceny efektów 
programów integracyjnych. Jak wynika z uzyskiwanych informacji, wielu 
cudzoziemców zmienia miejsce zamieszkania i osiedla się na terenach innych 
powiatów i województw, w których są niższe koszty utrzymania oraz łatwiejszy 
dostęp do mieszkań.” 

(dowód: akta kontroli str. 57, 63) 

3.Modyfikacjie indywidualnych programów integracji w przypadku stwierdzenia 
braków lub niewystarczających postępów 

Tylko jeden IPI był zmieniany aneksem. Zmiana polegała na ponownym określeniu 
wysokości pomocy finansowej z powodu urodzenia się dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 328) 

4.Kontrole niniejszej tematyki przez instytucje zewnętrzne 

Tematyka niniejszej kontroli (Pomoc społeczna uchodźców) w okresie 
kontrolowanym (lata 2012-2014) była objęta tylko jedną kontrolą - Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 listopada 2012 r. W arkuszu ustaleń kontroli 
przedstawiono elementy badane i ustalenia. Ustalono że, wszystkie wnioski 
zawierają oznaczenie daty wpływu, terminy 12 wypłat świadczeń pieniężnych w 
ramach programu integracyjnego były przekroczone od jednego do czterech dni, 
oceny procesów integracji cudzoziemców dokonywano w trzech obszarach (edukacji 
językowej, funkcjonowania zawodowego i funkcjonowania społecznego), po jednej 
ocenie procesu integracji dla dwóch programów dokonano po upływie 4 miesięcy.  

W piśmie z dnia 18 grudnia 2012 r. Dyrektor PCPR w Pruszkowie odniosła się do 
powyższych ustaleń. Nieterminowość wypłat w maju i czerwcu 2012 r. 
(8 nieterminowych wypłat) była spowodowana nieobecnością Dyrektora Centrum 
(procedury przyjęte w PCPR w Pruszkowie nie przewidują zastępstwa w tym 
zakresie). Nieterminowość dokonywania oceny procesu integracji dla jednego 
programu była spowodowana urlopem pracownika odpowiedzialnego za jego 
realizację, a ponadto obowiązki te przejął inny pracownik, który musiał się zapoznać 
z sytuacją uchodźcy. W przypadku drugiego programu w miesiącu, w którym 
powinna być dokonana ocena przeprowadzono aktualizację rodzinnego wywiadu 
środowiskowego i wnioski pracownika socjalnego zawarte w wywiadzie zawierają 
opis poszczególnych obszarów integracji rodziny, a właściwej oceny dokonano w 
kolejnym miesiącu. 

W trakcie kontroli NIK stwierdzono 4 przypadki nieterminowych wypłat, w tym jednej 
z winy pracownika PCPR. 

(dowód: akta kontroli str. 246-248) 

5.Stopień usamodzielnienia się cudzoziemca po zakończeniu IPI 

PCPR w Pruszkowie nie posiada informacji ilu z cudzoziemców znalazło pracę, 
mieszkanie, ilu pobiera świadczenia z OPS, ukończyło naukę języka polskiego i ilu 
opuściło RP po zakończeniu programu. 

Według informacji przysłanych z ośrodków pomocy społecznej 8 cudzoziemców po 
zakończeniu IPI korzystało z finansowej pomocy trzech ośrodków: w Michałowicach 
(1), Brwinowie (1) i Pruszkowie (6). Według pracowników PCPR jeden cudzoziemiec 
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podjął pracę tuż po zakończeniu IPI, a jeden miał plany rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 57, 63) 

 

W badanych 21 dokumentacjach dot. realizacji IPI w latach 2012-2014 brak było 
wszystkich sporządzanych raz na kwartał notatek z monitoringu. Stwierdzono, że 
żadna teczka nie zawiera notatek z każdego kwartału, 4 teczki zawierają po trzy 
notatki, w pozostałych zawarto jedną lub 2 notatki. W jednej teczce nie było żadnej 
notatki z monitoringu. W jednej teczce brak było oceny obszarów integracji 
cudzoziemca. NIK ocenia negatywnie brak notatek sporządzanych raz na kwartał z 
postępów w integracji w trzech obszarach wymaganych w § 5 rozporządzeniem 
MPIPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, zwracając jednak uwagę 
na konieczność monitorowania losów i dokonywania oceny efektywności działań na 
rzecz integracji cudzoziemców zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych 36  oraz art. 3 ustawy  z dnia 12 marca  2004 r. o 
pomocy społecznej. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli37, wnosi o: 

1. Terminowe wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych w ramach 
indywidualnego programu integracyjnego, 

2. Kierowanie cudzoziemców do gmin w celu zapewnienia im mieszkań z zasobów 
mieszkaniowych gmin oraz udzielanie pomocy w kontaktach z gminami. 

3. Monitorowanie i egzekwowanie od uchodźców realizujących IPI obowiązku 
rejestrowania się w PUP i aktywnego poszukiwania pracy oraz uczestnictwa w 
kursach języka polskiego, 

4. Monitorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci uchodźców 

5. Sporządzanie za każdy kwartał notatek z monitoringu procesów integracji 
uchodźców. 

6. Wyeliminowanie przypadków wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach 
Indywidualnego Programu Integracji za miesiące, w których cudzoziemiec nie 
realizował programu, 

                                                      
36 Dz. U. z 2013, poz. 885 j.t ze zm. 
37 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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7. Wyeliminowanie przypadków wypłaty świadczeń w ramach IPI za okres w 
których cudzoziemcy pobierają równocześnie świadczenia pieniężne z Urzędu 
ds. Cudzoziemców po opuszczeniu ośrodka dla cudzoziemców.  

8. Nawiązanie współpracy i wymiana informacji z  powiatowymi urzędami pracy i 
urzędami gmin i UM w zakresie pomocy uchodźcom w podjęciu pracy i 
uzyskania mieszkania.  

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Pracy, 

Spraw Społecznych i Rodziny 

Kontroler Wicedyrektor 
Elżbieta Matuszewska Jacek Rupert 

Główny specjalista k.p. 
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