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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 Jarosław  Odachowski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 92559 z dnia 14 
listopada 2014 r  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, (zwane 
dalej MPiPS lub Ministerstwem). 

Kierownik 

jednostki 

kontrolowanej 

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 
Najwyższa Izba Kontroli  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okresie objętym 
kontrolą 2012–2014 (I półrocze) właściwie koordynowało zadania związane z 
kształtowaniem polityki państwa w zakresie integracji cudzoziemców i współpracowało z 
instytucjami w zakresie działań na rzecz integracji cudzoziemców  oraz informowało  na 
stronach internetowych Ministerstwa o prawach i obowiązkach cudzoziemców.  

NIK  wskazuje jednak na długotrwałość opracowywania przez MPiPS dokumentu pn. 
„Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne”, zatwierdzonego przez 
Ministra PiPS we wrześniu 2013 r. i przesłanego do Rady Ministrów dopiero w grudniu 
2014 r. Dokument ten, który nie został do chwili obecnej przyjęty przez Radę Ministrów, jest 
aktem implementacyjnym podstawowego opracowania jakim jest „Polityka Migracyjna 
Polski – stan obecny i postulowane działania”, przyjętego uchwałą  Rady Ministrów w dniu 
31 lipca 2012 r. Opóźnienia spowodowały  niedotrzymanie, określonego na koniec 2014 r. 
terminu, wdrożenia rekomendacji, zawartych w Planie wdrażania dla dokumentu „Polityka 
migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” zleconych Ministrowi PiPS, jako 
podmiotowi odpowiedzialnemu za ich realizację.    
Ponadto Minister Pracy i Polityki Społecznej nie informował Rady Ministrów oraz Ministra 
Spraw Wewnętrznych, będącego autorem  tego dokumentu i odpowiedzialnym za jego 
wdrożenie, o zagrożeniu niedotrzymania terminu wdrożenia rekomendacji, wynikających z 
niskiego zaawansowania  prowadzonych prac nad jego przygotowywaniem i uzgadnianiem. 
Ministerstwo nie posiada danych na temat efektów integracji po zakończeniu 
indywidualnych programów integracyjnych (IPI) i dalszych losów objętych nimi 
cudzoziemców, w szczególności dotyczących posiadania mieszkania w Polsce oraz 
zatrudnienia, bowiem do zbierania takich danych Ministerstwo  nie zostało zobligowane 
żadnym aktem prawnym. NIK wskazuje na potrzebę dokonania analizy przyczyn 
niepełnego zainteresowania uchodźców indywidualnymi programami integracyjnymi  po 
otrzymaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.  
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Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Wykonywanie zada ń instytucji wiod ącej w zakresie polityki 
integracyjnej cudzoziemców. 

1.1. Minister Pracy i Polityki Społecznej pełni rolę instytucji wiodącej w zakresie kreowania 
polityki integracji cudzoziemców w Polsce. Decyzją Komitetu Europejskiego Rady Ministrów 
z dnia 3 września 2004 r., zaakceptowaną przez Radę Ministrów dnia 7 września 2004 r., 
minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego został wskazany jako organ 
odpowiedzialny za działania związane z koordynacją polityki integracji cudzoziemców  
w Polsce.  
Do zadań Ministerstwa w tym zakresie, które realizuje Departament Pomocy 
 i Integracji Społecznej (DPS) należy m.in.: realizacja zadań w zakresie polityki 
integracyjnej cudzoziemców; koordynacja zadań z zakresu integracji cudzoziemców; 
organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów z zakresu pomocy społecznej, integracji 
społecznej.   
W dniu 31 lipca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Migracyjna Polski – 
stan obecny i postulowane działania”, który zawiera ocenę systemu pomocy i kierunki 
działań dotyczących ochrony i integracji cudzoziemców w Polsce. W ramach prac 
międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji przygotowano plan wdrażania dla ww. 
dokumentu. Plan ten zawiera katalog  działań oraz propozycje rozwiązań mających na celu 
realizację założeń zawartych w „Polityce migracyjnej Polski – stan obecny i postulowane 
działania”. Jest to zbiór rekomendacji do realizacji dla podmiotów odpowiedzialnych za ich 
wdrożenie wraz z określeniem terminów i kosztów poszczególnych instrumentów oraz 
źródeł finansowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-250) 
 
Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS (DPS), przewodniczył Grupie Roboczej 
ds. Integracji Cudzoziemców przy Zespole ds. Migracji. Zadaniem Grupy było opracowanie 
dokumentu programowego „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia  
i wytyczne”, którego celem jest między innymi wdrożenie rekomendacji zawartych  
w dokumentach „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”  
oraz w Planie wdrażania dla tego dokumentu. Sposób realizacji rekomendacji ma zostać  
określony w dokumencie implementacyjnym, jakim jest „Polska polityka integracji 
cudzoziemców – założenia i wytyczne”, za którego realizację odpowiedzialny jest Minister 
PiPS. 
Przygotowany  przez MPiPS projekt tego dokumentu został zamieszczony na stronach 
internetowych MPiPS  w dniu 25 września 2013 r., to jest po 14 miesiącach od przyjęcia 
dokumentu podstawowego „Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane 
działania.   Przedmiotem prac Grupy Roboczej  były  między innymi następujące 
zagadnienia: mieszkalnictwo cudzoziemców – migrantów przymusowych, reintegracja oraz 
przejście od preintegracji do integracji w kontekście migrantów przymusowych, zatrudnienie 
w kontekście migrantów przymusowych i spontanicznych, założenia i rozwiązania 
systemowe w kontekście migrantów spontanicznych, działania skierowane do 
społeczeństwa przyjmującego oraz na rzecz dialogu międzykulturowego, monitoring i 
ocena działań integracyjnych, edukacja językowa, orientacja kulturowa i edukacja dzieci w 
kontekście migrantów przymusowych. W pracach Grupy Roboczej uczestniczyło od 12 do 
43 przedstawicieli ministerstw, urzędów, samorządów, jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej szczebla powiatowego, fundacji, stowarzyszeń, instytutów, szkół itp. Po każdym 
spotkaniu DPS gromadził  i analizował zgłoszone uwagi i opinie obejmujące powyższe 
zagadnienia.  
W trakcie prac nad tym dokumentem, był on kilkukrotnie przedmiotem obrad kierownictwa 
MPiPS. W dniu 16 kwietnia 2013 r.  po kierunkowym zaakceptowaniu został  skierowany do 
uzgodnień, w tym do uzgodnień wewnątrzresortowych, a następnie w dniu 23 kwietnia 
2013 r. do wstępnych uzgodnień Rady Ministrów.  Dniu 25 września 2013r. dokument 
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skierowano do uzgodnień z partnerami społecznymi i uzgodnień międzyresortowych oraz 
zamieszczono go na stronie internetowej Ministerstwa. 
W toku prac nad tym  dokumentem zgłaszanych było wiele uwag o charakterze 
technicznym i merytorycznym, zarówno ze strony urzędów centralnych, jak i organizacji 
pozarządowych i międzynarodowych oraz pozostałych uczestników prac nad tym 
dokumentem.  MPIPS nie sporządzał zestawienia uwag – były one opracowywane na 
bieżąco i znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatecznej wersji dokumentu. Do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych dokument „Polska polityka integracji cudzoziemców – 
założenia i wytyczne”, będący dokumentem implementacyjnym dla Planu wdrażania 
dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, nie został 
przyjęty przez Radę Ministrów. Tym samym wprowadzenie w życie Planu wdrażania 
również zostało opóźnione, a termin wdrożenia rekomendacji określony na koniec grudnia 
2014 r. nie został dotrzymany. Dokument ten po ostatecznych uzgodnieniach i poprawkach 
dopiero w grudniu 2014 r. został skierowany do Rady Ministrów. Zgodnie z rekomendacją 
10.4.1. ww. Planu wdrażania, realizacja rekomendacji dokumentu „Polityka migracyjna 
Polski – stan obecny i postulowane działania” ma być przedmiotem monitoringu w 
Departamencie Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pierwsza 
ewaluacja jest przewidziana na 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 251-593, 664, 669-679, 684-693) 

1.2. W ramach nadzoru i koordynacji zadań związanych z kształtowaniem polityki państwa 
w zakresie integracji cudzoziemców  w Polsce, Ministerstwo merytorycznie konsultowało 
wszelkie powstające w resorcie oraz w innych ministerstwach plany, programy i strategie 
rządowe, w tym Krajowy Plan na Rzecz Zatrudnienia, którego celem jest aktywizacja 
zawodowa cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową. Wypracowane rozwiązania 
oraz środki na ich realizację objęły okres na lata 2015-2017. Ponadto przedstawiciele 
MPiPS na bieżąco uczestniczyli w pracach grup i zespołów międzyresortowych, na których 
omawiane były zagadnienia związane bezpośrednio lub pośrednio z kwestiami dotyczącymi 
integracji cudzoziemców. Ważnym zadaniem MPiPS była bieżąca współpraca przy 
wdrażaniu projektów prowadzonych przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie i Budapeszcie, polegająca m.in. na  udziale w 
spotkaniach organizowanych przez UHHCR1, na których omawiane są zagadnienia 
europejskiej migracji. W latach 2012-2014 MPiPS wraz z biurem Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie brało udział w projekcie „Integracja 
uchodźców – potencjał i ewaluacja”, którego celem było zebranie kilkudziesięciu 
wskaźników z zakresu rynku pracy, łączenia rodzin, mieszkalnictwa, edukacji i kształcenia 
ustawicznego cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz 
cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w czterech krajach: Bułgarii, Polsce, 
Słowacji i Rumunii.  Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w punkcie 
2.1.10. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Istotnym zadaniem MPiPS  jest udział w spotkaniach Grupy Krajowych Punktów 
Kontaktowych ds. Integracji Cudzoziemców (NCPI), w tym m.in. przygotowywanie instrukcji, 
konsultowanie dokumentów, udział w projektach prowadzonych przez sieć NCPI. Ostatni 
wymieniony aspekt pracy Ministerstwa omówiono w punkcie 1.4. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 
Wyniki  działań Ministerstwa były publikowane na stronach internetowych MPiPS. W 
tematycznych zakładkach oraz wskazanych linkach znajdują się informacje o prawach i 
obowiązkach cudzoziemców przebywających w Polsce oraz działaniach na ich rzecz, 
podejmowanych zarówno przez rząd RP, jak i organizacje rządowe i pozarządowe. 
Zamieszczono również przepisy i ich interpretacje dotyczące uchodźców, a także analizy i 
dane liczbowe. 

                                                           
1 United Nations Hight Commissioner for Refugees 
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(dowód: akta kontroli str. 251-593, 653-658, 664, 686-688, 693, 900-1186) 

1.3.  Dane z zakresu pomocy dla cudzoziemców ujęto w „Sprawozdaniu z udzielonych 
świadczeniach pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach”2, sporządzanych  w 
okresie  półrocznym i rocznym przez powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki 
pomocy społecznej. Informacje te zamieszczane są  na stronie internetowej MPiPS w 
odpowiedniej zakładce3. Jednocześnie pracownicy Wydziału ds. Programów i Integracji 
Cudzoziemców Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej prowadzą monitoring 
świadczeń pomocy społecznej, udzielanej cudzoziemcom poprzez m.in. analizę 
zgłaszanych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, bieżące konsultacje i 
wyjaśnianie zgłaszanych uwag i problemów przez urzędy centralne i niższego szczebla, 
jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Najwięcej zgłoszeń spraw do 
wyjaśnienia lub interpretacji przepisów dotyczących cudzoziemców pochodziło z jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. W związku z 
realizacją od wielu lat zadania zapisanego w ustawie o pomocy społecznej w zakresie 
finansowego wsparcia integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, obecnie jedynie sporadycznie powiatowe centra pomocy społecznej 
występują o interpretację przepisów bądź udzielanie tych kwestii. Ma to związek także ze 
stałym udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla 
powiatowego w pracach grupy roboczej ds. integracji cudzoziemców działającej w ramach 
Zespołu ds. Migracji4. 
(dowód: akta kontroli str. 594-650, 655-658, 664-667, 684-689, 729-758, 788-795, 796-899) 

1.4.  Przedstawiciel Ministerstwa regularnie uczestniczył w posiedzeniach grup Krajowych 
Punktów Kontaktowych ds. Integracji Cudzoziemców (NCPI)5. Na spotkaniach, które 
odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem, prezentował polskie stanowisko w 
danej dziedzinie lub temacie wiodącym, rozwiązania oparte na prawie europejskim oraz 
krajowej legislacji, zgłaszał wątpliwości lub problemy związane z migracją i uchodźctwem. 
Na posiedzeniach omawiano trudności, zagrożenia lub konkretne rozwiązania, obejmujące 
zagadnienia m.in. migracji i integracji, występujące w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Każdorazowo wyjazd był poprzedzony opracowaniem dokumentu pn. 
„Instrukcja dla przedstawiciela RP na posiedzenie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. 
Integracji Imigrantów” oraz złożeniem po powrocie do  kraju sprawozdania z posiedzenia 
Grupy.  W ramach założonego tematu posiedzeń NCPI było prezentowane polskie 
stanowisko. Na podstawie wypracowanych rozwiązań lub zaleceń opracowywane były 
materiały, które posłużyły również do opracowywania i bieżącej korekty dokumentu pn. 
„Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne”, będącego bazą dla 
dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”. Obowiązki i 
zadania z tym związane były wdrażane w kraju na podstawie rocznych programów opartych 
na planach wieloletnich. Jednym z elementów tych zadań było opracowanie mi.in. 
„Podręcznika procedur wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli 
Państw Trzecich w ramach Programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami 
migracyjnymi”. 

(dowód: akta kontroli str. 900-1227) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie uwagi NIK  
dotyczą długotrwałości opracowywania przez MPiPS dokumentu pn. „Polska polityka 
integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne”, zatwierdzonego przez Ministra PiPS we 
wrześniu 2013 r. i przesłanego do Rady Ministrów dopiero w grudniu 2014 r. Dokument ten, 
który nie został do chwili obecnej przyjęty przez Radę Ministrów, jest aktem 
implementacyjnym podstawowego opracowania jakim jest „Polityka Migracyjna Polski – 

                                                           
2 Sprawozdanie MPiPS-03. 
3 http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki-pomocy-spolecznej oraz http://www.mpips.gov.pl/pomoc-
spoleczna/integracja-cudzoziemcow/wybrane-informacje-dotyczace-pomocy-udzielanej-cudzoziemcom 
4  Wyjaśnienia Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS. 
5  Krajowe Punkty  Kontaktowe ustanowione we wszystkich krajach UE i Norwegii działają w ramach  Europejskiej Sieci 
Migracyjnej (ESM), powołanej na mocy decyzji Rady 2008/381/WE z dnia 14 maja 2008 r. Pracami Krajowych Punktów 
Kontaktowych kieruje Komisja Europejska.  

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 
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stan obecny i postulowane działania”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 
2012 r. Spowodowało to nie wdrożenie przez MPiPS, rekomendacji, zawartych w Planie 
wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane 
działania” w terminie do  końca 2014 r.  

 

2.   Stan realizacji zadań wynikających z dokumentu pn. „Polityka 
Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” 

W dokumencie pn. „Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” 
zawarto 12 rekomendacji, których adresatem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
wskazane w ww. dokumencie jako podmiot odpowiedzialny lub współodpowiedzialny. 
W ośmiu rekomendacjach zawarty został termin realizacji rekomendacji do końca 2014 r., 
natomiast w pozostałych czterech do końca 2015 r. W dziewięciu rekomendacjach 
dokonano zapisu o konieczności zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej6 (dalej: ustawa o pomocy społecznej). Żadne z postulowanych zmian nie zostały 
wprowadzone, bowiem podstawą wdrożenia rekomendacji, co zostało zapisane 
w dokumencie, jest wypracowanie dokumentu programowego „Polska polityka integracji 
cudzoziemców – założenia i wytyczne”. Przebieg prac nad tym dokumentem został 
przedstawiony w punkcie 1.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Propozycje zmian 
w ustawie o pomocy społecznej zostały zawarte w dokumentach realizacyjnych 
poszczególnych rekomendacji, przy czym są one zgodne z kierunkami wytyczonymi 
w Planie wdrażania  dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i 
postulowane działania”. Poniżej przedstawiono kierunki działań oraz wypracowanych 
rozwiązań w ramach prac Grupy Roboczej ds. Integracji Cudzoziemców dotyczących 
poszczególnych  rekomendacji przypisanych do wdrożenia Ministrowi Pracy i Polityki 
Społecznej.  
2.1.1. „Podjęcie działań, aby świadczenia w ramach programów integracyjnych nie były 
jedynym czynnikiem motywującym do integracji” (rekomendacja 3.3.2.) – termin wdrożenia 
2014 r. (MPiPS PO). 
Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców zaproponowała następujące rozwiązania: 
przygotowanie przez MPiPS ramowego wzoru programu z zastrzeżeniem, że wojewoda 
będzie mógł wprowadzać w nim zmiany po konsultacji z Ministerstwem. Indywidualny 
Program Integracji powinien rozpocząć się szkoleniem informacyjnym, którego celem 
powinno być wprowadzenie cudzoziemca w zagadnienia związane z programem 
integracyjnym, przygotowanie i motywowanie cudzoziemca do samodzielnego 
podejmowania działań w ramach programu integracyjnego. Przed podpisaniem umowy z 
powiatowym centrum pomocy rodzinie cudzoziemiec powinien otrzymać zestaw materiałów 
na temat programu integracyjnego, jego celów, poszczególnych części, procedur, praw i 
obowiązków – napisanych językiem prostym i zrozumiałym dla cudzoziemców. 
Realizatorem programu integracyjnego powinien zostać sam cudzoziemiec, a nie 
pracownik socjalny wspierający cudzoziemca. 
2.1.2. „Położenie nacisku na skuteczną naukę języka polskiego przez cudzoziemców 
zgodnie z zasadą, iż znajomość języka kraju przyjmującego jest kluczowa dla procesu 
integracji” (rekomendacja 3.3.3.) – termin wdrożenia 2014 r. (MPiPS PO). 
Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców zaproponowała następujące rozwiązania: 
powinny zostać wprowadzone instrumenty pozwalające na lepszą koordynację i 
egzekwowanie postanowień dotyczących nauki języka polskiego zawartych w umowie IPI. 
Cudzoziemiec powinien mieć dostęp do profesjonalnej nauki języka polskiego, 
umożliwiający jego opanowanie. Jednocześnie w programie integracyjnym powinny znaleźć 
się przepisy stanowiące o konsekwencjach notorycznej i nieusprawiedliwionej nieobecności 
na zajęciach. Ostateczną konsekwencją powinno być odebranie pomocy integracyjnej dla 

                                                           
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm. 
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osoby nie wywiązującej się z tego obowiązku. Kursy języka polskiego powinny być 
prowadzone także w godzinach popołudniowych i w weekendy, aby cudzoziemcy mieli 
możliwość podejmowania zatrudnienia lub poszukiwanie pracy. 

2.1.3. „Zharmonizowanie procesu przechodzenia z systemu preintegracji do systemu 
integracji (zapewnienie takiej spójności wymagać będzie w szczególności współdziałania 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dalej: UDsC) z MPiPS, zarówno w obszarze rozwiązań 
praktycznych, jak i w kreowaniu polityki integracji cudzoziemców)” (rekomendacja 3.3.4.) – 
termin wdrożenia 2014 r. (MPiPS WO). 
Urząd ds. Cudzoziemców nie wyszedł z inicjatywą podjęcia się i koordynacji wdrażania 
powyższej rekomendacji. MPiPS włączył tą rekomendację do prac na forum Grupy 
Roboczej ds. Integracji Cudzoziemców. Zagadnienie wymienione w tej rekomendacji było 
omawiane podczas jednego ze spotkań Grupy, przy udziale przedstawicieli: Urzędu ds. 
Cudzoziemców, MOPS w Lublinie oraz organizacji pozarządowych i międzynarodowych. 
Wypracowano wówczas pakiet rozwiązań, który znalazł się w przygotowywanym przez 
MPiPS dokumencie „Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne”. 
Rozwiązania te zostały zaakceptowane przez Urząd ds. Integracji Cudzoziemców w toku 
konsultacji międzyresortowych dokumentu. 
2.1.4. „Rozważenie wprowadzenia instytucji mentora/asystenta dla osób objętych 
programami integracji (w szczególności wywodzących się ze środowisk imigranckich), co 
pozwoli dostosować programy integracyjne do indywidualnych potrzeb cudzoziemców 
i lepiej ukierunkować ich działania” (rekomendacja 3.3.5.) – termin wdrożenia 2015 r. 
(MPiPS PO). 
Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców zaproponowała następujące rozwiązania: 
wsparcie dla pracownika socjalnego, którego zadaniem jest udzielanie cudzoziemcowi 
wszelkiej pomocy związanej z realizacją przez niego programu integracji – według założeń 
powinien być nim mentor pochodzący ze środowiska imigranckiego, zintegrowany w 
Polsce. Mentorzy mogą zostać zatrudnieni przez PCPR-y bądź organizacje pozarządowe. 
Kluczową częścią IPI, obok nauki języka polskiego muszą być działania związane 
z aktywizacją zawodową cudzoziemców. Pracownik socjalny wraz z mentorem winni 
nawiązać ścisłą współpracę w tym zakresie z powiatowym urzędem pracy (PUP). Do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych nie zatrudniono mentorów, z związku z brakiem zmian 
prawnych w tym zakresie. Zostaną one ewentualnie wprowadzone po dokonaniu zmian w 
ustawie o pomocy społecznej.  
2.1.5. „Podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej cudzoziemców objętych 
ochroną międzynarodową, m.in. poprzez zapewnienie uzyskania przez cudzoziemca, 
w ramach programu integracyjnego, kwalifikacji przydatnych na rynku pracy, włączenie 
przedmiotowej grupy do rządowych programów aktywizacji zawodowej, jako odrębnej 
kategorii osób, a także poprzez wprowadzenie systemu zachęt dla pracodawców 
zatrudniających ww. cudzoziemców” (rekomendacja 3.3.6.) – termin wdrożenia 2014 r. 
(MPiPS PO). 
Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców zaproponowała następujące rozwiązania: 
praca z cudzoziemcami objętymi w Polsce ochroną międzynarodową, nie tylko w trakcie 
realizacji programów integracji, powinna być prowadzona przez odpowiednio do tego celu 
przygotowanych doradców zawodowych, mających kompetencje do pracy z klientem 
odmiennym kulturowo, w programie integracyjnym muszą się znaleźć szczegółowe zapisy 
dotyczące form i zakresu aktywizacji zawodowej cudzoziemców, dostosowane do ich 
realnych możliwości. PUP-y, zgodnie z zapisami Krajowego Programu na Rzecz 
Aktywizacji Zawodowej na lata 2012-2014 mają środki na intensywne działania skierowane 
do tej grupy cudzoziemców. Zadania te znajdą się w projekcie Krajowego Programu na 
Rzecz Aktywizacji Zawodowej na lata 2015-2017. Środki  na te działania nie zostały 
jeszcze w całości określone i zaprogramowane. Przewiduje się, że środki na zadania 
wynikające z Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia (KPDZ) będą pochodziły z 
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budżetu państwa, funduszu pracy, budżetu jednostek samorządowych oraz ze środków 
europejskich. KPDZ jest w toku ostatecznych konsultacji i jego realizacja rozpocznie się 
z początkiem 2015 r. Uporczywe i nieusprawiedliwione niewykonywanie przez cudzoziemca 
działań zapisanych w programie dotyczących jego aktywizacji zawodowej powinno 
skutkować wstrzymaniem, a nawet zaprzestaniem pomocy integracyjnej.  
2.1.6. „Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w procesie integracji cudzoziemców, 
w ramach zadań zleconych, finansowanych zarówno ze środków UE, jak i z budżetu 
państwa” (rekomendacja 3.3.7.) – termin wdrożenia 2014 r. (MPiPS PO). 
Głównym zadaniem organizacji byłoby wspieranie PCPR-ów i PUP-ów w działaniach 
integracyjnych, np. poprzez zlecanie im koordynacji prac mentorów. Środki na te działania 
nie zostały jeszcze określone. Przewiduje się, że będą one pochodziły z budżetu państwa 
oraz ze środków Europejskiego Funduszu Migracji, Azylu  
i Integracji. 
2.1.7. „Rozważenie możliwości wydłużenia programów integracji dla osób, które wykazują 
dużą aktywność i chęć integracji poprzez np. organizowanie dodatkowych kursów języka 
polskiego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe itp.” (rekomendacja 3.3.8.) – 
termin wdrożenia 2014 r. (MPiPS PO). 
Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców zaproponowała następujące rozwiązania: 
podstawowy IPI powinien trwać 18 miesięcy, po upływie 18 miesięcy pracownik socjalny 
wraz z mentorem i doradcą zawodowym powinni dokonać oceny rezultatów programu. 
Ocena ta powinna dotyczyć przede wszystkim z nauki języka polskiego i aktywizacji 
zawodowej, w tym zaangażowanie w wypełnianie swoich zadań określonych w IPI oraz 
zidentyfikowanie potrzeb integracyjnych cudzoziemca, niezbędnych do realizacji w 
kolejnym etapie. Przedłużenie pomocy integracyjnej powinno odbyć się po złożeniu przez 
cudzoziemca odpowiedniego wniosku, przy czym pracownik socjalny będzie musiał ocenić, 
czy cudzoziemiec wiąże swoją przyszłość  z Polską.  W takiej sytuacji dodatkowy IPI będzie 
mógł zostać przedłużony o kolejne 18 miesięcy. 
Przewiduje się, że środki na realizację powyższej rekomendacji będą pochodziły z budżetu 
państwa. 
2.1.8. „Podjęcie działań zmierzających do rozwiązywania problemu dostępu do mieszkań 
dla cudzoziemców objętych ochrona międzynarodową” (rekomendacja 3.3.9.) – termin 
wdrożenia 2014/2015 r. (MPiPS PO). 
Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców zaproponowała następujące rozwiązania:  
- zniesienie obowiązku zameldowania pięcio lub 10-letniego na terenie gminy, ewentualnie 
zastąpienie go obowiązkiem przebywania na terenie gminy, co można udowodnić 
zamieszkiwaniem w ośrodku  dla ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,  realizacją 
IPI na terenie powiatu, korzystaniem z pomocy społecznej na terenie gminy, umowami 
najmu itp., 
- zmiany w prawie miejscowym pozwalające uchodźcom i osobom posiadającym ochronę 
uzupełniającą na ubieganie się o przyznanie lokalu z zasobów gminy/województwa, w 
miarę możliwości ujednolicenie aktów prawa miejscowego, dostosowanie do potrzeb 
mieszkaniowych budynków nieużywanych przez gminy, możliwość przekazania do 
użytkowania cudzoziemcowi w zamian za np. wykonanie w nim remontu, zachęty 
finansowe dla gmin – przekazywanie gminom środków na dostosowanie lokalu do potrzeb 
cudzoziemców w zamian za gwarancję przekazania mieszkania cudzoziemcowi, 
jednoczesne monitorowanie sposobu korzystania z przyznanych lokali i w razie 
wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem, przekazywania lokalu kolejnym 
oczekującym cudzoziemcom w kolejce,   
- współpraca między województwami w zakresie informowania o potencjale integracyjnym 
regionów i ewentualne przekierowywanie cudzoziemców w inne regiony Polski,  zachęcanie 
samorządów do tworzenia mieszkań chronionych na ich terenie, zwłaszcza dla 
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cudzoziemców znajdujących się w szczególnej sytuacji (samotne matki, rodziny 
wielodzietne, osoby niepełnosprawne itp.),  
- przeprowadzanie akcji informacyjnej dla pracowników urzędów, a także przychodni 
lekarskich, szpitali, szkół itp. o prawach cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, 
informowania cudzoziemców, jeszcze na etapie procedury, o ich prawach w związku z 
możliwością ubiegania się o lokal z zasobów gminy/województwa, przeprowadzanie akcji 
informacyjnej skierowanej do najemców dotyczącej korzyści z zawierania umów wynajmu  
z cudzoziemcami, w tym możliwość uzyskania przez cudzoziemców dodatku 
mieszkaniowego, co gwarantuje pokrycie części kosztów wynajmu, stworzenie systemu 
gwarancji dla najemcy dotyczący opłat czynszu przez państwo, samorząd lub 
ubezpieczyciela, przekazywanie środków z tytułu dopłat do czynszu na konto najemcy, 
stworzenie bazy najemców, którzy są skłonni wynająć mieszkanie cudzoziemcom objętym 
ochroną międzynarodową. 
Nie określono do dnia zakończenia kontroli sposobu finansowania powyższej rekomendacji. 
Planuje się, iż środki pochodzić będą z budżetu państwa, budżetu jednostek 
samorządowych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Migracji, Azylu i Integracji. 
2.1.9. „Rozważenie możliwości poszerzenia dostępu do IPI dla osób, którym wydano zgodę 
na pobyt tolerowany, jeśli ww. zgoda zostanie przyznana z uwagi na sytuację panującą  
w kraju pochodzenia cudzoziemca” (rekomendacja 3.3.10.) – termin wdrożenia 2014 r. 
(MPiPS PO). 
Działania w ww. zakresie będą dotyczyły m.in. prawa do udziału w IPI cudzoziemców, 
którzy otrzymali ochronę ze względów humanitarnych.  
Zadanie to w całości będzie finansowane ze środków budżetu państwa. 
2.1.10. „Monitorowanie skuteczności prowadzonych działań integracyjnych, w kontekście 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób objętych ochrona międzynarodową” 
(rekomendacja 3.3.11.) – termin wdrożenia 2014 r. (MPiPS PO). 
Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców zaproponowała następujące rozwiązania: 
przebieg i realizacja IPI powinny być poddane procesowi monitoringu, pracownik socjalny 
wspierający cudzoziemca w realizacji programu integracyjnego, we współpracy z mentorem 
i doradcą zawodowym powinni dokonywać oceny postępów integracyjnych cudzoziemca. 
Sprawozdanie z monitoringu należy przekazywać do właściwego terytorialnie wojewody po 
każdych sześciu miesiącach realizacji programu, wojewoda powinien być zobowiązany 
sporządzać co sześć miesięcy sprawozdanie z monitoringu IPI, które były realizowane na 
terenie jego województwa i przekazywać je do MPiPS. W latach 2012-2014 MPiPS wraz z 
biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie brało 
udział w projekcie pn. „Integracja uchodźców – potencjał i ewaluacja”, którego celem było 
zebranie kilkudziesięciu wskaźników z zakresu rynku pracy, łączenia rodzin, 
mieszkalnictwa, edukacji i kształcenia ustawicznego cudzoziemców ubiegających się o 
nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w 
czterech krajach: Bułgarii, Polsce, Rumunii i Słowacji. Projekt był zadaniem pilotażowym. 
Stwierdzono jednak, że jest on niezwykle potrzebny i bardzo istotna jest jego kontynuacja, 
jak również zebranie wskaźników w pozostałych obszarach tematycznych, m.in. ochrona 
zdrowia, pomoc społeczna, obywatelstwo itp. W celu zagwarantowania jego kontynuacji 
Instytutu Spraw Społecznych złożył wniosek do działania „Specyfic actions” nowego 
Funduszu Migracji, Azylu i Integracji na projekt, który będzie kontynuacją i rozszerzeniem 
poprzedniego. Projekt ma trwać siedem lat. Zbierane będą dane i wskaźniki ze wszystkich 
obszarów związanych z integracją osób objętych ochroną międzynarodową. Projekt będzie 
skupiał kilkanaście państw członkowskich Unii Europejskiej. Będzie on w całości 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Migracji, Azylu i Integracji. 
2.1.11. „Wzmacnianie istniejącego systemu zbierania danych o cudzoziemcach  
przebywających na terytorium Polski przez poprawę zdolności gromadzenia, analizy  
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i rozpowszechniania statystyk związanych z integracją z perspektywy krajowej, regionalnej  
i lokalnej” (rekomendacja 4.3.3.) – termin wdrożenia 2015 r. (MPiPS PO).  
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych założenia do tej rekomendacji nie zostały 
sprecyzowane. Trwają prace oraz konsultacje w ramach Grupy Roboczej ds. Integracji 
Cudzoziemców. 
2.1.12. „Monitorowanie postaw społecznych i informacji przekazywanych przez środki 
masowego przekazu mających wpływ na integracje imigrantów” (rekomendacja 4.3.4.) – 
termin wdrożenia 2015 r. (MPiPS PO). 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych zadanie to nie zostało zlecone żadnemu 
podmiotowi. Planuje się, aby podmiot został wyłoniony do realizacji tego zadania w ramach 
konkursu, który będzie przeprowadzony przy wdrażaniu w Polsce Funduszu Migracji, Azylu 
i Integracji. 

(dowód: akta kontroli str. 6-250, 669-679, 684-704) 

2.2. Na wdrożenie powyższych rekomendacji nie planowano oraz nie wydatkowano 
żadnych środków. Po przyjęciu przez Radę Ministrów dokumentu kierunkowego jakim jest 
„Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne”, zaplanowane zostaną 
wydatki na kolejne lata wdrażania dokumentu. 

(dowód: akta kontroli str. 6-250, 655-658, 688-689, 731-758,788-795) 

2.3. Z realizacji Planu wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny  
i postulowane działania  nie są sporządzane sprawozdania ani inne dokumenty obrazujące 
stopień wykonania zadań. Wymóg taki nie znalazł się w Planie wdrażania, nie został też  
określony przez Zespół ds. Migracji. 

(dowód: akta kontroli str. 678-679, 688-689, 731-758) 

 

Minister PiPS, jako podmiot odpowiedzialny za realizację rekomendacji nie informował 
Rady Ministrów ani Ministra Spraw Wewnętrznych, który jest autorem i odpowiedzialnym za 
wdrożenie całego dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane 
działania” o zagrożeniu niedotrzymania terminu wdrożenia tego dokumentu, a także braku 
możliwości realizacji w wyznaczonym terminie  rekomendacji, omówionych w punkcie 2.1. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, z powodu niskiego zaawansowania prac nad jego 
opracowaniem i uzgodnieniem. 

Plan wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane 
działania” był modyfikowany i zmieniany, nie było też jasne, czy zostanie on w ogóle 
zaakceptowany przez Radę Ministrów i czy wejdzie w życie7.  

Najwyższa Izba Kontroli  zwraca uwagę, że do wdrożenia ww. rekomendacji niezbędne było 
oprócz przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentu p.n. „Polska polityka integracji 
cudzoziemców- założenia i wytyczne” dokonanie  również odpowiednich zmian w ustawie o 
pomocy społecznej. Minister PIPS do zakończenia kontroli nie przygotował propozycji 
zmian tej ustawy.  Ponadto od momentu przyjęcia  dokumentu („Polityka migracyjna Polski 
– stan obecny i postulowane działania”” w dniu 31 lipca 2013 r.) przez Radę Ministrów  
opublikowano kilka wersji Planu  jego wdrażania, tj. 18 grudnia 2013 r., 28 maja 2014 r., 8 
października 2014 r. oraz  w dniu 2 grudnia 2014 r. Minister PIPS mając świadomość nie 
dotrzymania terminu realizacji rekomendacji do końca roku 2014 r. nie występował  do 
Rady Ministrów o skorygowanie terminu ich wdrożenia.   

(dowód: akta kontroli str. 6-250, 690-693) 

 

                                                           
7 Wyjaśnienia zastępcy dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 
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Ewidencja Indywidualnych Programów Integracyjnych (IPI). 

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie udzielano pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą. Informacje są zbierane, analizowane i opracowywane przez MPiPS 
raz w roku po jego zakończeniu. 

3.1. Wydatki ogółem na sfinansowanie pomocy dla cudzoziemców, w tym pomocy dla 
cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium 
RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji oraz na udzielenie 
cudzoziemcom pomocy w formie wypłat zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, 
posiłku oraz w zakresie interwencji kryzysowej wyniosły: w 2012 r. 2.357 tys. zł, co 
stanowiło 89,5% planu po zmianach (2.633 tys. zł), w 2013 r. – 1.990 tys. zł, co stanowiło 
88,9% planu po zmianach (2.238 tys. zł). Na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 
2.124 tys. zł, tj. o 6,7% wyższe od wydatków w roku poprzednim. W zakresie udzielania 
wsparcia dotyczącego pomocy społecznej dla uchodźców Ministerstwo nie korzystało ze 
środków Unii Europejskiej. 

Środki rezerwy celowej na realizację zadania wsparcia finansowego cudzoziemców 
posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą planowane są podczas 
konstruowania planu wydatków budżetowych na kolejny rok. Ewentualnego zwiększenia 
wielkości tych środków finansowych dokonuje Minister Finansów i przekazuje informację o 
planowanej wysokości do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość środków na 
realizację wsparcia IPI dla cudzoziemców posiadających ww. statusy ustala Minister 
Finansów. Zmiany wynikają ze zgłaszanych przez poszczególnych wojewodów potrzeb 
aktualizowanych, na podstawie liczby cudzoziemców wymagających wsparcia, którzy 
zgłosili się do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Nie stwierdzono przypadków 
nie objęcia  IPI osób, spełniających warunki uczestnictwa w tym programie. 

W 2012 r. z rezerwy celowej  zwiększono budżety wojewodów w dziale 852 pomoc 
społeczna, rozdziale 85231 pomoc dla cudzoziemców o kwotę ogółem 750 tys. zł, w tym o 
kwotę 366 tys. zł na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji oraz 
o kwotę 384 tys. zł na udzielenie cudzoziemcom pomocy w formie wypłat zasiłków 
celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku, ubrania oraz w zakresie interwencji 
kryzysowej. Wydatki poniesione w 2012 r. były o 206 tys. zł wyższe od wydatków 
poniesionych na te zadania w 2011 r. Najwyższą kwotę dotacji celowych na realizacje 
pomocy cudzoziemcom wydatkowano w 2012 r. w województwie mazowieckim – 1.254 tys. 
zł, co stanowi 53,2% wszystkich wydatków poniesionych w związku z udzieloną pomocą dla 
cudzoziemców (2.357 tys. zł). 

W 2013 r. z rezerwy celowej zwiększono wydatki o  750 tys. zł, w tym odpowiednio: 182 tys. 
zł  na realizację IPI dla osób, które uzyskały status uchodźcy oraz 468 tys. zł, które 
uzyskały ochronę uzupełniającą. Wydatki poniesione w 2013 r. były o 367 tys. zł niższe od 
wydatków poniesionych na te zadania w 2012 r. Najwięcej środków wydatkowano w 
województwie mazowieckim – 1.166 tys. zł, co stanowi 58,6% wszystkich wydatków 
poniesionych w związku z udzieloną pomocą dla cudzoziemców (1.990 tys. zł). 

W I półroczu 2014 r. z rezerwy celowej zwiększono wydatki  o kwotę 671,7 tys. zł, co 
stanowi 31,6% zaplanowanych na rok 2014 wydatków (2.124 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 654-658, 729-758, 796-899) 

3.2. W 2012 r. przyznano, na podstawie decyzji, świadczenia dla 154 cudzoziemców ze 
statusem uchodźcy (91 rodzin liczących 169 osób) w 21 powiatach o łącznej wartości 792,3 
tys. zł, w tym kwota świadczeń na utrzymanie wyniosła 779,6 tys. zł, natomiast na wydatki 
związane z nauką języka polskiego dla 13 osób przeznaczono 12,7 tys. zł.  

W 2013 r. świadczeniami objęto 132 cudzoziemców (101 rodzin) w 24 powiatach  
i wydatkowano 687,2 tys. zł, z tego na utrzymanie przeznaczono 671,8 tys. zł, natomiast na 
naukę języka polskiego dla 9 osób przeznaczono 15,4 tys. zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 W I półroczu 2014 r. przyznano 169 osobom (125 rodzin) w 26 powiatach świadczenia  
o wartości 826,9 tys. zł, w tym na utrzymanie – 804,0 tys. zł, natomiast na naukę języka 
polskiego dla 15 osób przeznaczono 22,9 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 654-658, 729-758, 796-899) 

3.3. W 2012 r. przyznano, na podstawie decyzji, świadczenia 256 cudzoziemcom 
posiadającym status ochrony uzupełniającej (107 rodzin) w 20 powiatach o łącznej wartości 
1.126,8 tys. zł, w tym kwota świadczeń na utrzymanie wyniosła 1.099,8 tys. zł, natomiast na 
wydatki związane z nauką języka polskiego dla 31 osób przeznaczono 27,0 tys. zł.  

W 2013 r. świadczeniami objęto 152 cudzoziemców (84 rodziny) w 19 powiatach  
i wydatkowano 703,0 tys. zł, z tego na utrzymanie przeznaczono 686,7 tys. zł, na naukę 
języka polskiego dla 21 osób przeznaczono 16,3 tys. zł.  

W I półroczu 2014 r. przyznano 115 osobom (55 rodzin) w 14 powiatach świadczenia  
o wartości 408,2 tys. zł, w tym na utrzymanie – 383,4 tys. zł, natomiast na naukę języka 
polskiego dla 31 osób przeznaczono 24,8 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 654-658, 729-758, 796-899) 

3.4. W 2012 r. realizowanych było 90 indywidualnych programów integracji adresowanych 
do osób posiadających status uchodźcy, z których część rozpoczęto w 2011 r. 
Zakończonych zostało 46 programów8, co stanowiło 51% ogółu programów. W trakcie 
realizacji nadal, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., były 33 programy (37% ogółu 
programów), natomiast przerwano 10 programów9, co stanowiło 11% ogółu programów. 
Najliczniejsza liczba uchodźców realizujących IPI pochodziła z Rosji – 72 osoby. Łączna 
liczba cudzoziemców objętych IPI w 2012 r. wniosła 161, w tym 38 kobiet i 55 dzieci. 
Programy realizowane były w 8 województwach, najwięcej w województwie mazowieckim – 
64 programy, i w tym województwie było najwięcej uczestników – 107 osób. Łączna 
wartość udzielonej pomocy wyniosła w 2012 r. 792,3 tys. zł. 

W 2013 r. realizowane były 103 indywidualne programy integracji adresowane do osób 
posiadających status uchodźcy, z których część rozpoczęła się jeszcze w 2012 r.  
Zakończone zostały 42 programy, co stanowiło 40% ogółu programów. W trakcie realizacji 
nadal, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., było 51 programów (50% ogółu 
programów), natomiast przerwano 10 programów, co stanowiło 10% ogółu programów. 
Najliczniejszą grupę uchodźców realizującą IPI stanowili Białorusini – 34 osoby. Łączna 
liczba cudzoziemców objętych IPI w 2013 r. wniosła 167, w tym 42 kobiety i 47 dzieci. 
Programy realizowane były w 10 województwach (najwięcej w województwie mazowieckim 
– 69 programów) i w tym województwie było najwięcej uczestników – 101 osób.  Łączna 
wartość udzielonej pomocy wyniosła w 2012 r. 687,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 654-658, 729-758, 796-899) 

3.5. W 2012 r. realizowanych było 110 indywidualnych programów integracji, adresowanych 
do osób posiadających ochronę uzupełniającą, z których część rozpoczęła się jeszcze  
w 2011 r., z czego zakończonych zostało 47 programów, co stanowiło 43% ogółu 
programów. W trakcie realizacji nadal, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., były 33 
programy (30% ogółu programów), natomiast przerwano 28 programów, co stanowiło 25% 
ogółu programów. Największą liczba uchodźców realizująca IPI pochodziła  z Rosji – 254 
osoby. Łączna liczba cudzoziemców objętych IPI w 2012 r. wniosła 275w tym 65 kobiet i 
149 dzieci. Programy realizowane były w 7 województwach (najwięcej w województwie 
mazowieckim – 50 programów) i w tym województwie było najwięcej uczestników – 125 
osób. Łączna wartość udzielonej pomocy wyniosła w 2012 r. 126,8 tys. zł. 

                                                           
8 Uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy. 
9 Uchodźcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę lub nie stawili 
się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie. 
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W 2013 r. realizowanych było 89 indywidualnych programów integracji adresowanych do  
osób posiadających ochronę uzupełniającą, z których część rozpoczęła się jeszcze  
w 2012 r., z czego zakończone zostały 43 programy, co stanowiło 48% ogółu programów. 
W trakcie realizacji nadal, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., było 36 programów 
(40% ogółu programów), natomiast przerwano 8 programów, co stanowiło 10% ogółu 
programów. Największą grupę stanowiły rodziny z Rosji (54 rodzin), a najliczniejszą liczbę 
uchodźców realizująca IPI stanowili także Rosjanie – 139 osób. Łączna liczba 
cudzoziemców objętych IPI w 2013 r. wniosła 185, w tym 49 kobiet i 80 dzieci. Programy 
realizowane były w 9 województwach, najwięcej w województwie mazowieckim – 55 
programów i w tym województwie było najwięcej uczestników – 91 osób.  Łączna wartość 
udzielonej pomocy wyniosła w 2013 r. 703,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 654-658, 729-758, 796-899) 

3.6. Ministerstwo nie posiada danych na temat efektów integracji po zakończeniu IPI i 
dalszych losów objętych nimi cudzoziemców, w szczególności dotyczących posiadania 
mieszkania w Polsce oraz zatrudnienia. Do zbierania takich danych Ministerstwo  nie 
zostało zobligowane żadnym aktem prawnym.  
Aktywizacja zawodowa cudzoziemców realizowana jest przez urzędy pracy w ramach 
środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w kwotach określonych na 
podstawie planu finansowego Funduszu Pracy. Ze środków tych finansowane są wszelkie 
dostępne formy aktywizacji. Wyboru aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób 
uprawnionych, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów, 
dokonuje starosta po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy. W sprawozdaniach o 
przychodach i wydatkach Funduszu Pracy10, opracowywanych w Ministerstwie, są 
gromadzone dane dotyczące wydatków z podziałem na rodzaje form aktywizacji, które nie 
zawierają  danych o zrealizowanych wydatkach urzędów pracy poniesionych na 
aktywizację cudzoziemców. 

(dowód: akta kontroli str. 653,668) 

NIK zwraca uwagę, że na 512 osób w 2012 r., 759  w 2013 r. i 406 osób w I półr. 2014 r., 
które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w indywidualnych programach 
integracyjnych uczestniczyło tylko 436  w 2012 r.,  352  w 2013 r i 341  w I półr. 2014 r11, co  
stanowiło  odpowiednio 85% i 46% i 84%. NIK wskazuje na potrzebę dokonania analizy 
przyczyn niepełnego zainteresowania uchodźców indywidualnymi programami 
integracyjnymi   po otrzymaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Ponadto dla 
oceny skuteczności świadczonej pomocy dla cudzoziemców, zdaniem NIK, wskazane jest 
wyodrębnienie  w  sprawozdawczości przekazywanej do MPiPS, pełniącego rolę instytucji 
wiodącej w zakresie kreowania polityki integracji cudzoziemców w Polsce, informacji 
dotyczących ilości zasiłków przyznanych z opieki społecznej  cudzoziemcom posiadających 
status uchodźcy oraz liczbie uchodźców posiadających status bezrobotnych i ubiegających 
się o aktywne formy wsparcia. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                           
10 Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy. 
11 Oceniając wartość tego wskaźnika, służącego zmierzeniu  stopnia zainteresowania uchodźców realizacją 
indywidualnych programów integracyjnych, należy zauważyć, że IPI trwa przez okres 12 miesięcy i rozpoczyna 
się zwykle w trakcie roku, co powoduje że  ta sama liczba uczestników wykazywana jest w dwóch kolejnych 
latach, a wskaźnik liczby uczestników IPI do osób otrzymujących decyzje pozytywne o nadanie statusu uchodźcy 
lub ochrony uzupełniającej jest znacznie wyższy niż, jeśli byłby odniesiony  do liczby osób rozpoczynających IPI.  
Jednak MPiPS nie dysponuje  danymi odnośnie liczby osób rozpoczynających IPI w każdym roku. 
 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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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 Kontroli12, wnosi o: 

Podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmian ustawy o pomocy społecznej   
pozwalających na wdrożenie rekomendacji zawartych w Planie wdrażania dla dokumentu 
„Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, zleconych do realizacji 
Ministrowi PiPS. 

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 Prezesa 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   9   marca 2015 r. 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Jacek Uczkiewicz 

 ....................................................... 

 podpis 

 

 

                                                           
12 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zmianami 
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