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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

 

Kontroler ElŜbieta Sieteska-Nielepkowicz, główny specjalista k.p. upowaŜnienie do kontroli 
nr 92569 z dnia 7 stycznia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki1 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 realizację przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie (dalej MUW) zadań wynikających z obowiązku koordynowania działań w 
zakresie integracji cudzoziemców. 

Za sformułowaniem powyŜej oceny przemawiają w szczególności: 

- prawidłowa realizacja przez Wydział Polityki Społecznej MUW (dalej WPS MUW lub 
Wydział) w latach 2012 – 2014 r (I półrocze) zadań Wojewody Mazowieckiego  
w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Realizując je, Wydział rzetelnie prowadził rejestr 
zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego indywidualnych programów integracji 
(dalej: IPI, programy), wskazywał cudzoziemcom miejsce zamieszkania, podejmował 
działania mające na celu udzielenie cudzoziemcom schronienia w lokalach mieszkalnych na 
terenie gmin województwa mazowieckiego; 

- stworzenie i zamieszczenie przez Wydział Polityki Społecznej MUW na stronie 
internetowej MUW wzorów dokumentów umoŜliwiających prowadzenie nadzoru nad 
realizacją IPI dla  powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

- właściwie sprawowany nadzór przez Wydział Polityki Społecznej MUW nad realizacją IPI 
na etapie ich akceptacji, finansowania i rozliczania udzielonych dotacji z budŜetu Wojewody 
na realizację IPI; 

- prawidłowe prowadzenie przez Wydział Spraw Cudzoziemców MUW w okresie od 2012 r. 
do 30 kwietnia 2014 r. postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie zgody 
na pobyt tolerowany cudzoziemcom, w których uwzględniane były okoliczności stanowiące 
przesłanki jej udzielenia, jak i okoliczności przemawiające za jej odmową bądź cofnięciem.  

                                                      
1 z dniem 29 listopada 2007 r. 
2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli 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 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Jednocześnie NIK zwraca uwagę, Ŝe Wydział nie przeprowadził w latach 2013-2014 
(I półrocze) kontroli w powiatowych i warszawskim centrum pomocy rodzinie realizacji IPI, 
pomimo takiego obowiązku wynikającego § 10 pkt 10 Regulaminu wewnętrznego WPS 
MUW3 oraz w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w kontrolach 
przeprowadzonych w roku 2012, szczególnie mając na uwadze wzrost liczby podpisanych 
IPI.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja zadań wynikających z obowiązku 
koordynowania działań w zakresie integracji 
cudzoziemców.  

1.1.Prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów 
integracji (IPI) dla osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). 

Na podstawie art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4 obowiązek 
koordynowania działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. 
c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach5, w szczególności w zakresie 
wskazania im miejsca zamieszkania, oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych 
indywidualnych programów integracji, naleŜy do zadań wojewody.  

W kontrolowanym okresie zadania Wojewody Mazowieckiego zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem Organizacyjnym Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego realizował Wydział 
Polityki Społecznej MUW do którego naleŜało: 

- koordynowanie działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających 
status uchodźcy lub ochroną uzupełniającą; 

- prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji6.  

(dowód: akta kontroli str. 32-47, 201-209) 

W latach 2012 - 2014 r. (do dnia ukończenia kontroli) Wojewoda prowadził rejestr 
zatwierdzonych indywidualnych programów integracji, zgodnie  z art. 22 pkt 5 ustawy o 
pomocy społecznej. W rejestrze znalazły się dane dotyczące w szczególności: miejsca 
realizacji IPI, daty akceptacji oraz rozpoczęcia i zakończenia realizacji programu, dane dot. 
uczestników IPI, w tym narodowości i obywatelstwa oraz członków rodzin objętych 
programem. Rejestr prowadzony był w podziale na powiaty, realizujące programy 
integracyjne, oddzielnie w kaŜdym roku kalendarzowym. Zawierał on ponadto: kwoty 
świadczeń wypłacanych w poszczególnych miesiącach realizacji IPI oraz uwagi dotyczące 
aneksów do IPI lub decyzji powiatowych centrów pomocy rodzinie i Warszawskiego 
Centrum Pomocy Rodzinie (P/WCPR) podejmowanych w trakcie realizacji programów w 
sprawie wypłaty świadczeń.  

Wojewoda Mazowiecki w kontrolowanym okresie koordynując działania w zakresie integracji 
ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
wskazywał cudzoziemcom miejsce zamieszkania, podejmował działania mające na celu 

                                                      
3 § 10 pkt 10 Regulaminu Wewnętrznego WPS MUW z dnia 29 kwietnia 2014 r. – przeprowadzanie kontroli  
z zakresu realizacji IPI. 
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j. t. 
5 Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 ze zmianami 
6 M.in.: § 34 ust. 35 i 36 zarządzenia Nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz § 34 ust. 38  
i 39 zarządzenia Nr 477 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
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ustalenie moŜliwości udzielania cudzoziemcom schronienia w lokalach mieszkalnych na 
terenie gmin województwa mazowieckiego, sprawował właściwy nadzór nad realizacja IPI 
na etapie ich akceptacji, finansowania, a takŜe rozliczania przekazywanych z budŜetu 
Wojewody dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 163-166A, 210-213, 243-249) 

1.2. Realizacja indywidualnych programów integracji w kontrolowanym 
okresie lata 2012-2014 (I półrocze). 

W latach 2012 - 2014 (I półrocze) złoŜono  2277 wniosków o zatwierdzenie IPI, z których 
zaakceptowano 2258.  

W roku 2012 P/WCPR realizowały łącznie 112 IPI, z których zrealizowano  53 (106 osób), 
40 (80 osób) programów znajdowało się w trakcie realizacji, a 19 programów (44 osób) 
przerwano9. 

W 2013 r. realizowano 123 IPI, w tym 40 kontynuowano z roku 2012, z tego zrealizowano 
50 (90 osób) programów, 67 (92 osób) pozostawało w trakcie realizacji, a 6 (10 osób) 
przerwano10.  

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 19-21) 

W I półroczu 2014 roku realizowano  126 IPI,  w tym 67 kontynuowano z 2013 r. Z tego 
zrealizowano 25 (36 osób) IPI, 87 (143 osób) znajdowało się w trakcie realizacji, a 
przerwano 14 programów11. 

Wśród osób, które złoŜyły wnioski o uzyskanie pomocy w ramach IPI najliczniejszą 
grupę w kontrolowanym okresie stanowili obywatele: Federacji Rosyjskiej – 55 
wniosków oraz obywatele Białorusi – 34 wnioski (lecz z tendencją malejącą). W 
latach 2013 i 2014 (I półrocze) nastąpił widoczny wzrost wniosków od obywateli 
pochodzących z Afryki i Bliskiego Wschodu (z Afganistanu wpłynęło 16 wniosków, z 
Egiptu – 15, z Somalii – 12 i najwięcej z Syrii – 51 wniosków.  

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

1.3. Decyzje Wojewody Mazowieckie podjęte w kontrolowanym okresie  
w sprawie udzielani zgody cudzoziemcom na pobyt tolerowany na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

W badanym od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. Wojewoda Mazowiecki na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach12 oraz art. 
97 ust. 1. pkt 1a i art. 104 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dna 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej13,odmówił wydalenia z 
terytorium RP i udzielił zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP 58 osobom. 

Przesłankami do wydania decyzji pozytywnych były: 

a. względy ochrony Ŝycia rodzinnego ok. 90% podejmowanych (52 decyzji), 

                                                      
7 W 2012 r. złoŜono 65 wniosków, w 2013 r. 95, a w I półroczu 2014 – 67 wniosków. 
8 Obywatel Federacji rosyjskiej posiadał formę ochrony-pobyt tolerowany, która nie uprawnia do udziału w IPI. 
Obywatel Iranu figurował w Rejestrze skazanych i zgodnie z wykładnią MPiPS nie miał prawa do pomocy 
integracyjnej. 
9 Powody przerwania 19 IPI: niewypełnienie zobowiązań przez cudzoziemców (12 IPI), przeniesienie realizacji 
IPI na teren innego powiatu (2 IPI) oraz opuszczenie wskazanego miejsca pobytu bez powiadomienia o 
aktualnym adresie zamieszkania (5 IPI). 
10 Powody przerwania 6 IPI: niewypełnienie zobowiązań przez cudzoziemców (3 IPI), przeniesienie realizacji IPI 
na teren innego powiatu (1 IPI) oraz opuszczenie wskazanego miejsca pobytu bez powiadomienia o aktualnym 
adresie zamieszkania (2IPI). 
11 Powody przerwania 14 IPI: niewypełnienie zobowiązań przez cudzoziemców (1 IPI), przeniesienie realizacji 
IPI na teren innego powiatu (8 IPI) oraz opuszczenie wskazanego miejsca pobytu bez powiadomienia o 
aktualnym adresie zamieszkania (5IPI). 
12 Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 ze zm.) 
13 tj. Dz. U. z 2012 r. , poz. 680) 
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b. niemoŜność wykonania decyzji o wydaleniu z uwagi na niepotwierdzenie toŜsamości 
cudzoziemca za zwyczaj ok. 10% (6 decyzje). 

W badanym okresie Wojewoda Mazowiecki wydał 10 decyzji o odmowie udzielenia zgody 
na pobyt tolerowany. Natomiast w pięciu przypadkach orzekł o cofnięciu zgody na pobyt 
tolerowany. Od wydanych decyzji wniesiono 12 odwołań do Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców.  

(dowód: akta kontroli str. 12-13, 58-118, 214-242, 584-606) 

W wyniku badania losowo wybranych 12 decyzji o udzielenie zgody na pobyt tolerowany, 9 
decyzji o odmowie udzielenie zgody oraz 5 decyzji o cofnięciu zgody stwierdzono, Ŝe 
wszystkie decyzje zostały wydawane po spełnieniu ustawowych przesłanek przez 
wnioskodawców. Decyzje zawierały takŜe, uzasadnienie faktyczne 
i prawne, zostały opatrzone pouczeniem o moŜliwościach odwoławczych od decyzji. 
Wszystkie decyzje wydawane były terminowo i podpisywane przez upowaŜnioną osobę.  

(dowód: akta kontroli str. 58-118, 214-242, 584-629) 

1.4. Skargi i wnioski dotyczące warunków w ośrodkach dla uchodźców 
kierowane do Wojewody Mazowieckiego. 

W okresie 2012 – 2014 (I połowa) w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie odnotowano skarg lub wniosków 
dotyczących funkcjonowania i warunków pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców.  

(dowód: akta kontroli str. 250-252) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Realizacja zadań dotyczących akceptacji i finansowania 
indywidualnych programów integracyjnych oraz 
wskazania miejsca zamieszkania.  

2.1  Ogólne zasady lub kryteria regulujące podstawowe wymogi wobec 
indywidualnych programów integracyjnych przedkładanych do zatwierdzenia 
przez Wojewodę Mazowieckiego.  

Wydział Polityki Społecznej MUW określił podstawowe zasady regulujące wymogi 
dotyczące składanych wniosków o realizacje indywidualnych programów integracji. Ustalił 
równieŜ wzory: wniosku o udzielenie pomocy integracyjnej, indywidualnego programu 
integracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz 
kosztorysu realizacji IPI i aneksu do programu.  

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach IPI dla osoby, która uzyskała status 
uchodźcy/ochronę uzupełniającą stosownie do zapisów art. 91 ust. 4-6 ustawy o pomocy 
społecznej i rozporządzenia MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 
cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą14 poza danymi wnioskodawcy, w tym adresu zamieszkania na okres realizacji 
indywidualnego programu integracyjnego, zawierał pisemną deklarację o zamiarze 
zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego oraz oświadczenia: Ŝe z takim 
samym wnioskiem nie zwrócił się na terenie innego powiatu oraz województwa oraz, Ŝe 
wyraŜa gotowość przystąpienia do uzgodnionego indywidualnego programu integracji.  

                                                      
14 Dz. U. 2009 r. Nr, 45, poz. 366 ze zm. 
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Opracowany wzór Indywidualnego programu integracji, stosownie do zapisów art. 92 i 93 
ustawy o pomocy społecznej wskazywał m.in.: podstawę prawną zawarcia programu, strony 
i realizatora IPI, czas jego realizacji, główne obszary potrzeb uczestników programu w 
zakresie działań pomocowych jak: pomoc mieszkaniowa, pomoc w zakresie nauki języka 
polskiego, pomoc finansowa itd. Przedstawiony był szczegółowy opis indywidualnej sytuacji 
uczestnika programu, ustalony na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego 
w miejscu zamieszkania na czas realizacji programu. Opis ten zawierał: informacje o 
złoŜonych dokumentach, sytuacji mieszkaniowej, zawodowej i finansowej, zdrowotnej, 
znajomości języka polskiego wszystkich uczestników programu i edukacji, liczby dzieci oraz 
inne ustalenia dokonane w trakcie wywiadu środowiskowego wynikające z indywidualnej 
sytuacji cudzoziemców. Opisywana była ponadto ocena sytuacji Ŝyciowej uczestników i 
ustalenia celów realizowanego programu jak: moŜliwości i zasoby uczestników IPI15, 
sprzyjające procesowi integracji, a takŜe ograniczenia i bariery, utrudniające ten proces. W 
programie ustalano, cele szczegółowe i przewidywane efekty działań, podjętych przez 
uczestników IPI. Określono na co przysługują świadczenia pienięŜny oraz opłacanie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne. wydatkowane przez P/WCPR w ramach programu. 

W programach zapisane były takŜe zobowiązania P/WPCPR i cudzoziemca oraz zawierały 
one informacje o warunkach zmiany programu i wstrzymania pomocy (art. 95 ust. 1 i 3) oraz 
przypadkach odmowy udzielenia pomocy (art. 95 ust. 4). Do IPI załączany był kosztorys 
jego realizacji, który zawierał rubryki do zaplanowania wydatków w poszczególnych 
okresach trwania IPI na świadczenia na tzw. utrzymanie16 oraz składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne. 

(dowód: akta kontroli str. 287-298, 120-161, 169-173, 190-195, 198-200) 

Aktualne wzory dokumentów zamieszczane były na stronie internetowej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zakładka Polityka społeczna/uchodźcy). 

(dowód: akta kontroli str. 13, 169-173, 176-195, 287-298) 

2.2. Działania Wojewody Mazowieckiego związane z akceptacją IPI 

Wojewoda Mazowiecki rzetelnie analizował i akceptował programy integracyjne zarówno 
pod względem formalnym i merytorycznym, jak i pod względem postanowień dotyczących 
zawartych w nim zobowiązań. Treść programu uzgodniona była pomiędzy cudzoziemcem 
przystępującym do programu, a pracownikiem socjalnym P/WCPR i uwzględniała 
indywidualną sytuację cudzoziemca, zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.  

Analiza 10 wybranych losowo IPI wykazała, Ŝe wszystkie wnioski o udzielenie pomocy w 
ramach programu integracyjnego dla osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą złoŜone były w terminie 60 dni od dnia uzyskania takiej zgody, tj. zgodnie z 
art. 91 ust 3 ustawy o pomocy społecznej. 

Analiza terminowości wskazywania miejsca pobytu cudzoziemca na okres realizacji IPI17 
przez wojewodę, wykazała Ŝe dokonywano jej zgodnie z terminami o określonymi w kpa i 
wynosiła w kontrolowanym okresie 1-4 dni (w 21 sprawach, co stanowiło 52,5% 
analizowanej próby).  

Akceptacja IPI dokonywana była w większości przypadków w okresie 1-4 dni od 
dnia jego złoŜenia (21 spraw, tj. 52,5% zbadanej próby) lub 5-8 dni (12 spraw tj. 
30% zbadanej próby). Akceptacja 7 programów trwała dłuŜej, z tego 1 program 
zaakceptowano po 1418 dniach, 1 – po 12 dniach19, 2 – po 11 dniach20 oraz trzy 
programy po 1021 dniach od dnia złoŜenia. 

                                                      
15 Jak: deklarowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, brak kosztów zamieszkania, wsparcie osób 
zaprzyjaźnionych oraz motywacja zmiany swojej sytuacji Ŝyciowej. 
16 na Ŝywność, odzieŜ, obuwie, środki higieny i opłaty mieszkaniowe oraz koszty nauki języka polskiego 
17 Analiza 40 IPI z lat 2012-2014 (I półrocze). 
18 IPI, Sprawa WPS.9440.1.61/12 
19 IPI, Sprawa WPS.VI.9440.1.10.2013 
20 PIP, Sprawy WPS.9449.2/13 i 19/14 
21 Sprawa WPS-VI.9440.1.20.2013, 50/12, 19/13 w ciągu 10 dni. 
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(dowód: akta kontroli 119, 162) 

We wszystkich analizowanych programach, opisana była szczegółowo indywidualna 
sytuacja cudzoziemca na podstawie przeprowadzonego w miejscu zamieszkania wywiadu 
środowiskowego. Na tej podstawie proponowano wspólne działania, umoŜliwiające 
integrację w środowisku lokalnym, jak i stosownie do zapisów rozporządzenia MPiPS, 
wysokości świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków przysługujących cudzoziemcom. 
W jednym z analizowanych IPI, w  akceptując program Wojewoda zalecił szczególny nadzór 
nad realizacją obowiązku nauki języka polskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 153) 

Jeden z 10 analizowanych kosztorysów zawierał w obliczeniach błąd rachunkowy22, który 
został skorygowany przez Wojewodę przed akceptacją programu. 

Stwierdzono, Ŝe w 9 na 10 analizowanych przypadkach, cudzoziemcy w okresie pobierania 
naleŜnych świadczeń w związku z uczestnictwem w IPI, pobierało jeszcze przez dwa 
miesiące (8 uczestników) równocześnie świadczenia pienięŜne w wysokości od 15 do 25 zł 
dziennie na osobę wypłacane z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Obowiązujące  przepisy 
prawa23 nie zabraniały wypłacania świadczeń równocześnie z dwóch tytułów. 

W interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji 
Społecznej24 podano, Ŝe z praktyki wynika, iŜ od momentu złoŜenia przez cudzoziemca 
wniosku o przystąpienie do IPI do czasu rozpoczęcia programu moŜe minąć więcej niŜ 2 
miesiące przewidziane przez ustawodawcę w czasie których otrzymuje wsparcie socjalne. 
Pracownicy socjalni P/WCPR proponowali w kosztorysach realizacji programów, na 
podstawie przeanalizowanej sytuacji cudzoziemców uczestniczących w IPI25  najniŜsze 
kwoty świadczeń26 w miesiącach gdzie wypłacane juŜ były świadczenia pienięŜne z innych 
źródeł tj. np. z Urzędu ds. Cudzoziemców. Ponadto, decyzje w sprawie wysokości 
świadczenia, przyznawanego w ramach indywidualnego programu integracji, podejmuje 
kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie na podstawie ustaleń dokonanych w 
drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny 
ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej. 

Inny cudzoziemiec, relokowany z Malty w ramach „PilotaŜowego projektu dotyczącego 
wewnątrzunijnych relokacji z Malty – EUREMA I” w trakcie realizacji IPI otrzymywał 
dodatkowo pomoc socjalną z Urzędu ds. Cudzoziemców (25 zł/dziennie) przez okres 5 
miesięcy, co było zgodne z realizowanym projektem. 

 (dowód: akta kontroli str. 167-173, 190-200) 

Zaakceptowane przez Wojewodę Mazowieckiego IPI zawierały zapisy dotyczące m.in.: 

- zobowiązań P/WCPR do współdziałania z cudzoziemcem oraz wspieranie go w 
kontaktach ze środowiskiem, prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej, innych 
uzgodnionych z cudzoziemcem działań, oraz wykorzystanie i zdobycie nowych 
umiejętności, przydatnych na rynku pracy; 

- zobowiązań cudzoziemca do aktywnego poszukiwanie zatrudnienia i w miarę moŜliwości 
podjęcia pracy. 

Wyjaśniając, czy zaakceptowane przez Wojewodę postanowienia IPI precyzują jakie 
zadania faktycznie będą realizowane przez strony i umoŜliwiają dokonanie oceny ich 
realizacji, Dyrektor WPS podała, Ŝe zapisy w programach integracyjnych zawierają 
elementy zgodne z art. 93 ustawy o pomocy społecznej. Szczegółowa treść programu jest 
uzgadniana pomiędzy cudzoziemcem i pracownikiem socjalnym powiatowego centrum 

                                                      
22 WPS-VI.9440.1.10.2013 – błąd dotyczył nieprawidłowego wyliczenia naleŜnej kwoty na realizacje programu. 
23 Art. 47 ust 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach stanowi, ze pomoc zapewnia się w okresie ubiegania się o status 
uchodźcy oraz w okresie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie nadania statusu 
uchodźcy. 
24 DPS-II-074-96-4341-PB/09 
25 stosownie do zapisów rozporządzenia MPiPS w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom. 
26 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r, poz. 823) 
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pomocy rodzinie, który przeprowadza wywiad środowiskowy, dokonując oceny sytuacji 
Ŝyciowej cudzoziemca i jego rodziny. W programie znajdują się zapisy określające 
wysokość, zakres i formy pomocy w zaleŜności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca. 

Zdaniem NIK, w IPI powinny być określone szczegółowe działania dla realizatorów IPI, takie 
jak np. ilość godzin nauki języka polskiego, zakres i rodzaj poradnictwa, wymiar i rodzaj 
szkoleń i kursów zawodowych. Pozwoliłoby to na do dokonanie pełniejszej oceny 
efektywności realizowanych programów.  

(dowód akta kontroli str. 137-138, 158-159, 171, 194, 243-249) 

2.3. Mierzenie efektywności IPI, np. ilu cudzoziemców usamodzielniło się 
(znalazło pracę, mieszkanie i nie pobierało świadczeń z pomocy społecznej). 

Efektywność programów integracji oceniana była w kontrolowanym okresie w WPS MUW w 
Warszawie w rocznych sprawozdaniach z realizacji IPI na terenie województwa 
mazowieckiego. W sprawozdaniu ujmowane były takie dane jak: poziom nauki języka 
polskiego27 (wskazanie stopnia znajomości języka, ewentualnie uzyskanych przez 
cudzoziemców certyfikatów), podejmowane kursy zawodowe28 i zatrudnienie29, sytuacja 
mieszkaniowa, ocena funkcjonowania społecznego cudzoziemców, ich postawa wobec 
dalszego pobytu w Polsce.  

W kontrolowanym okresie efektywność programów monitorowana była, zgodnie z § 5 ust. 1 
rozporządzenia MPiPS w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom przez pracowników 
socjalnych P/WCPR w obszarze edukacji językowej, funkcjonowania zawodowego i 
społecznego. 

Wydział Polityki Społecznej MUW opracował i zamieścił na stronie Urzędu wzory 
sprawozdań, które obligowały P/WCPR do zbierania i przekazywania Wojewodzie 
szczegółowych informacji o zrealizowanych programach integracyjnych i uzyskanych 
efektach30. Wydział zwracał się ponadto, do P/WCPR o opinie, oraz sugestie dotyczące 
realizacji programów integracyjnych w minionym roku. Interesował się równieŜ przebiegiem 
współpracy z instytucjami i organizacjami zobowiązanymi, czy wspierającymi proces 
integracji cudzoziemców. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 306-317, 457-528) 

Wojewoda Mazowiecki koordynując działania na rzecz integracji cudzoziemców 
posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, przeznaczał środki finansowe na 
realizację programów integracyjnych i dokonywał analizy ponoszonych kosztów ich 
realizacji w rocznych sprawozdaniach i miesięcznych monitoringach. 

Zastępca Dyrektora WPS MUW podał, Ŝe z przeprowadzanych analiz wynika, Ŝe wysokość 
tych świadczeń jest niewystarczająca, a 12 miesięcy realizacji programu to zdecydowanie 
za krótki czas, by określać jego efekty. Program integracyjny w obecnym kształcie 
umoŜliwia przetrwanie cudzoziemców przez kolejne miesiące. PowaŜny problem stanowi 
kwestia mieszkaniowa i koszt wynajmu mieszkania. Osiedlenie się w Warszawie daje 
większe szanse na znalezienie pracy, ale skutkuje wysokimi kosztami wynajmu mieszkania. 
Zamieszkanie w mniejszej miejscowości, (tańsze wynajęcie mieszkania) niesie za sobą 
większe trudności ze znalezieniem pracy. Problem ze znalezieniem pracy wynika równieŜ z 

                                                      
27 W roku 2012 do nauki języka polskiego zobowiązanych było 60 osób (73% uczestników IPI), wywiązało się z 
obowiązku 51 osób (85% zobowiązanych). W roku 2013 zobowiązanych do nauki języka było mniej, 45 osób 
(69% uczestników IPI), a z obowiązku wywiązało się więcej osób tj. 41 cudzoziemców (91% zobowiązanych). 
28 Cudzoziemcy nie mający zawodu mogli przystąpić do szkoleń (organizowanych zarówno przez organizacje 
pozarządowe jak i jednostki samorządu terytorialnego) podnoszących umiejętności zawodowe jak: kierowca 
wózków widłowych, kursy komputerowe, kursy prawa jazdy itd. 
29 W 2012 r. ze szkoleń organizowanych zazwyczaj w ramach projektów unijnych skorzystało 19 osób, czyli 
zaledwie 23% dorosłych uczestników IPI. JednakŜe w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 10% 
osób korzystających ze szkoleń. Spośród wszystkich dorosłych uczestników programu prace podjęło jedynie 20 
osób (24%), najwięcej (65%) w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W roku 2013 ze szkoleń 
skorzystało zaledwie 14 osób (21% dorosłych uczestników IPI), a prace podjęło 26 osób tj. 40% wszystkich 
uczestników programu. Umowy o prace z pracodawcami podpisały po 4 osoby w roku 2012 i 2013.  
30 Informacje na temat sytuacji językowej, mieszkaniowej i zawodowej cudzoziemców po zakończeniu przez nich 
programu integracyjnego. 
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uprzedzeń kulturowych potencjalnych pracodawców oraz bariery językowej. Mierzenie 
efektywności programów (IPI) przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań, gdy nie tylko 
cudzoziemcy, ale równieŜ Polacy nie mają dostępu do mieszkań i pracy jest niezwykle 
trudne. 

(dowód: akta kontroli str. 243-249, 477, 481-482, 511, 515-516)  

2. 4. Przyjęte wskaźniki pomiaru efektywności. 

Wskaźniki pomiaru efektywności IPI, przyjęte przez Wydział Polityki Społecznej, dotyczą 3 
obszarów oceny procesu integracji cudzoziemców: językowej, zawodowej i społecznej. W 
zakresie funkcjonowania językowego jako wskaźniki przyjęto postępy w nauce języka 
polskiego (uzyskanie certyfikatu z języka polskiego: poziomy A1, A2, B1 i B2; swobodne 
porozumiewanie się, zdobycie podstawowych kompetencji językowych). 

W zakresie funkcjonowania zawodowego jako wskaźnik przyjęto korzystanie przez 
cudzoziemców z ofert pracy oraz podjęcie pracy. 

W zakresie funkcjonowania społecznego jako wskaźniki integracji przyjęto adaptację 
kulturową cudzoziemców (znajomość realiów Ŝycia w Polsce, znajomość polskiej 
obyczajowości, wiedzę o zasadach Ŝycia publicznego i państwa, znajomość podstawowych 
praw i obowiązków, uczestnictwo w organizacjach formalnych), kontakty z sąsiedztwem 
(brak problemów w środowisku lokalnym, dobre kontakty z sąsiadami), postawy 
cudzoziemców wobec społeczności lokalnej i w instytucjach państwowych (aktywność, 
samodzielność w instytucjach). 

P/WCPR sporządzają sprawozdania z realizacji IPI z danego roku, a na ich podstawie 
Wydział Polityki Społecznej sporządza zbiorcze sprawozdanie z realizacji programów 
integracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 243-249, 306-317, 457-528) 

2.5. Zmiany, modyfikacje dokonywane przez P/WCPR w zaakceptowanych 
przez Wojewodę Mazowieckiego IPI. 

Wojewoda Mazowiecki akceptował zmiany w IPI kaŜdorazowo w formie aneksu31 do 
programu, natomiast nie dokonywał modyfikacji przedłoŜonych programów. 

(dowód: akta kontroli str. 210-213, 295-297)  

2.6. Zasady przekazywania środków na realizacje IPI i sposób ich rozliczania. 

Środki na realizacje programów integracyjnych przekazywane były przez Wojewodę na 
podstawie miesięcznych zapotrzebowań32 P/WCPR-ów, zgodnie z kosztorysami realizacji 
IPI. W zestawieniach miesięcznych podawane były kwoty naleŜnych świadczeń, daty 
wypłaty, a w kolumnie uwagi: informacje dotyczące decyzji: za jakie miesiące wypłacono 
naleŜne świadczenia, o wstrzymaniu wypłaty świadczenia lub zmianie wysokości 
świadczenia.   

(dowód: akta kontroli str. 15, 210-213, 302-305) 

2.7. Wydatki ponoszone w kontrolowanym okresie na pomoc integracyjną  
w Województwie mazowieckim. 

W 2012 r. realizowanych było 112 programów, którymi objętych zostało 230 osób (obywateli 
19 krajów)33. Wydatki na pomoc integracyjną, na świadczenia pienięŜne na utrzymanie 
wyniosły 1 005 742,53 zł.  

                                                      
31 Opracowany przez WPS MUW obowiązujący wzór aneksu do IPI. 
32 Obowiązujące wzory Monitoring realizacji indywidualnych programów integracji, zapotrzebowanie na środki na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz zestawienie wypłat świadczeń za miesiąc, opublikowane są na stronie 
internetowej MUW. 
33 W 2012 r. najwięcej uczestników IPI posiadało obywatelstwo: 32 z Federacji rosyjskiej, 13 z Białorusi, 4 z Chin 
i po 1-2 osoby z pozostałych państw. 
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W 2013 r. realizowane były 123 programy, którymi objętych zostało 192 osoby (obywateli 20 
krajów)34. Wydatki na pomoc integracyjną, takŜe na świadczenia pienięŜne na utrzymanie 
wyniosły 866 323,60 zł. 

W I półroczu 2014 r. realizowanych było 126 programów, w których uczestniczyło 205 osób 
(obywateli 16 krajów, w tym jedna bezpaństwowiec)35. Wydatki poniesione na świadczenia 
pienięŜne na utrzymanie wynosiły 742 726,30 zł.  

2.8. Kursy języka polskiego 

W ramach realizacji IPI kursy nauki języka polskiego nie były finansowane z dotacji 
Wojewody, ani ze środków własnych PCPR-ów. W kontrolowanym okresie kursy języka 
polskiego dla cudzoziemców, uczestników IPI, organizowane były przez organizacje 
pozarządowe36 działające głównie na terenie m. st. Warszawy oraz w ramach projektu 
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie „Integracja dla samodzielności”. Kursy 
prowadzone zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i WCPR finansowane były ze 
środków unijnych oraz ze środków własnych wymienionych organizacji. Ponadto, w latach 
2012-2014 w ramach konkursu Wojewody Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych 
dofinansowano projekt Fundacji „Linguae Mundi” dotyczący nauki języka polskiego z 
elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 247) 

3. Ocena wydatków ponoszonych przez PCPR. 

Wydział Polityki Społecznej dokonywał oceny wydatków ponoszonych przez P/WCPR-y, 
będące realizatorami IPI, pod względem ich oszczędności, celowości i uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów37. Oceny dokonywano w ramach nadzoru nad  
pracą P/WCPR, które zobowiązane były38 do monitorowania postępu cudzoziemca w 
procesie integracji przynajmniej raz na kwartał. Wnioski pracownika socjalnego stanowiły 
podstawę do dokonania ewentualnych modyfikacji i zmian w programie, aby dostosować 
go do indywidualnych potrzeb cudzoziemca i wyeliminować problemy pojawiające się w 
trakcie jego realizacji. Ponadto, wykorzystanie środków w ramach IPI monitorowane było na 
podstawie przedkładanych przez P/WCPR sprawozdań z realizacji IPI, zestawień wypłat za 
dany miesiąc39 oraz kwartalnych informacji o wykorzystaniu środków w ramach rozdziału 
85231 § 2110 – Pomoc dla cudzoziemców. 

Wydział współpracując z P/WCPR i nadzorując realizacje IPI akceptował, przerwanie 
programu, gdy np. cudzoziemiec nie wywiązywał się z zobowiązań zawartych w programie 
lub gdy zerwał kontakt lub zmienił adres zamieszkania. Pomoc finansowa przewidziana 
w programie integracji była więc uzaleŜniona od zaangaŜowania świadczeniobiorcy 
w realizację uzgodnionych postanowień. Brak współpracy był podstawą do ograniczenia 
pomocy, wstrzymania realizacji programu lub ostatecznie takŜe jego przerwania. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 210-213, 303-317) 

3.1. Sprawozdania WPS MUW przekazywane do MPiPS z realizacji zadań w 
zakresie pomocy dla uchodźców oraz zakres przedstawiony w nich informacji. 

                                                      
34 W 2013 r. najliczniejszą narodowością byli obywatele Federacji rosyjskiej i Syrii (po 15 uczestników), 13 z 
Białorusi, 11 z Egiptu. 
35 W roku 2014 najwięcej uczestników IPI pochodziło z Syrii-24, Afganistanu i Białorusi po 6 i z Somalii 5 osób. 
36Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”; Polska Akcja Humanitarna, Fundacja dla Somalii, 
Stowarzyszenie Wolnego Słowa. 
37 Art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
38 § 5 i § 6 rozporządzenia MPiPS w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom 
39W/PCPR w przedkładanych miesięcznych zapotrzebowaniach na środki na realizacje IPI informowały 
kaŜdorazowo o podjętych decyzjach dotyczących realizacji zaakceptowanych programach. 
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WPS MUW sporządzał sprawozdania MPiPS-03 półroczne i roczne (oraz Meldunki 
kwartalne MK1/MK2) z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pienięŜnych, w naturze 
i usługach40. Dział 2D ww. sprawozdań dotyczył udzielonych świadczeń, jako zadań z 
zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie na 
rzecz cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Zakres 
przedstawionych w nich informacji obejmował: dane o liczbie osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia, liczbie świadczeń, kwocie świadczeń w zł, liczbie rodzin, liczbie osób 
w rodzinach w podziale na cudzoziemców ze statusem uchodźcy i z ochroną uzupełniającą. 
Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym udzielono pomocy, ujęta w 
sprawozdaniu MPiPS-03 za 2012, 2013 i I półrocze 2014 r. była zgodna z rejestrem 
zatwierdzonych i realizowanych IPI. Rozliczenia finansowe dotacji były zgodne z rejestrem 
zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego IPI oraz miesięcznymi sprawozdaniami z 
ich realizacji złoŜonymi przez W/PCPR-y Wydziałowi Polityki Społecznej w zakresie kwoty 
świadczeń wypłaconych na utrzymanie. 

(dowód; akta kontroli str. 19-21, 374-459, 529-583) 

Wydział Polityki Społecznej MUW przekazywał takŜe do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej raz w roku sprawozdania – tabele z danymi statystycznymi cudzoziemców 
korzystających z pomocy społecznej, w tym cudzoziemców realizujących programy 
integracyjne. Tabele pn. „Indywidualne programy integracji realizowane w powiatowych 
centrach pomocy rodzinie” oraz „Cudzoziemcy pobierający świadczenia z pomocy 
społecznej w ośrodkach pomocy społecznej”, zawierały m.in.: dane dotyczące 
obywatelstwa, liczby osób (w tym liczby kobiet i dzieci), czas trwania IPI oraz informację czy 
dany program został zakończony, przerwany czy jest w trakcie realizacji. Przekazywano 
ponadto sprawozdania finansowe z wykonania planu wydatków w części 85/14 
województwo mazowieckie, Dziale 852 – Pomoc społeczna, w zakresie zadań wynikających 
z ustawy o pomocy społecznej, w których rozliczone zostały środki w rozdziale 85231 – 
pomoc dla cudzoziemców, w tym z § 2110 – uchodźcy/ochrona uzupełniająca. 

(dowód: akta kontroli str. 16-17, 347-459, 529-583) 

W sprawozdaniach nie wykazywano wydatków poniesionych na prace socjalną, niezbędne 
poradnictwo psychologiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach 
i urzędach oraz wydatków związanych z nauką języka polskiego, tj. na pomoc udzielaną 
cudzoziemcom zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej41 określonych w tych 
sprawozdaniach. P/WCPR nie występowały w kontrolowanym okresie o środki na te 
zadania, a obowiązujący wzór kosztorysu realizacji IPI, opracowany przez Wojewodę takŜe 
nie przewidywał ustalenia kosztów na realizacje tych zadań. W wyjaśnieniu Dyrektor 
Generalny MUW w Warszawie podała, Ŝe „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, przesyłając 
do akceptacji wojewody program integracyjny uzgodniony z cudzoziemcem, przekazują 
równieŜ koszty jego realizacji. Koszty te, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 
społecznej stanowią koszty wydatkowane przez PCPR, związane bezpośrednio z realizacją 
IPI, czyli świadczenia pienięŜne wypłacane cudzoziemcom oraz koszty opłacania składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (jeśli IPI zakładał opłacanie składki). Jednocześnie naleŜy 
wskazać na art. 19 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje Ŝe do zadań 
własnych powiatu naleŜy pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze 

                                                      
40Obowiązek sporządzania sprawozdań wynikał z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w 
sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2012 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1030 ze zm.), 
rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na 2013 r. (Dz. U. poz. 1391 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w 
sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2014 r. (Dz. U. poz. 1159 ze zm.). 
41 art. 92 ust. 1 pkt 1 b i   2, 3, 5 ustawy o pomocy społecznej. 
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środowiskiem. Oznacza to, Ŝe powiaty mogą równieŜ świadczyć uchodźcom pomoc we 
własnym zakresie i przeznaczać na te działania własne środki”. 

(dowód: akta kontroli str. 19-21,250-255, 529, 540, 552, 565) 

 

3.2. Kontrole Wojewody Mazowieckiego w P/WCPR, dotyczące wykorzystania 
przekazanych środków na realizację IPI. 

Wydział Polityki Społecznej MUW w okresie objętym przeprowadził tylko w 2012 roku 4 
kontrole42 wykorzystania środków w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizujących 
programy integracyjne, zgodnie z planem kontroli zewnętrznych MUW, oraz trybem i 
zasadami prowadzenia postepowania kontrolnego przez pracowników MUW w 
Warszawie43. Wydział nie przeprowadził natomiast kontroli zgodnie z brzmieniem § 10 pkt 
10 regulaminu wewnętrznego WPS MUW tj. przeprowadzanie kontroli z zakresu realizacji 
IPI w latach 2013-2014 i pomimo wzrostu liczby realizowanych programów i 
nieprawidłowości stwierdzonych w poprzednim roku.  

Wykorzystanie środków w ramach IPI było ponadto, monitorowane przez Wydział na 
podstawie przedkładanych przez powiaty monitoringach IPI, zestawieniach wypłat za dany 
miesiąc oraz kwartalnych informacji o wykorzystaniu środków w ramach Rozdziału 85231, 
§ 2110 – Pomoc dla cudzoziemców. 

Wyjaśniając, dlaczego, pomimo obowiązku przeprowadzania kontroli z zakresu realizacji 
IPI44 i stwierdzanych wcześniej tj. w roku 2012 nieprawidłowości, nie przeprowadzono ich w 
latach 2013-2014, Zastępca Dyrektora WPS podał, Ŝe ze względu na trudną sytuację 
kadrową związaną z duŜą ilością nowych zadań w latach 2013-2014 nie były 
przeprowadzane kontrole bezpośrednio w jednostkach. Kolejny rok bowiem nakładane są 
nowe zadania, na które wojewoda nie otrzymuje etatów. WiąŜe się to, między innymi, z 
realizacją priorytetów rządu w zakresie polityki społecznej i polityki prorodzinnej.  Zadania 
dotyczące integracji uchodźców w Wydziale Polityki Społecznej realizuje jeden pracownik. 
W ubiegłym roku w związku ze znacznym zwiększeniem prac w ramach Programu Maluch 
został włączony do prac przy ww. Programie. Między innymi wchodził takŜe w skład zespołu 
kontrolnego, przeprowadzającego kontrole w podmiotach, które otrzymały środki na 
tworzenie i prowadzenie Ŝłobków i klubów dla dzieci do lat 3.  

(akta kontroli str. 17, 48, 243-249,306-317, 318-346) 

3.3. Wskazywanie uchodźcy miejsca zamieszkania. 

Wojewoda wskazywał w kontrolowanym okresie miejsce zamieszkania dla cudzoziemców 
po przesłaniu przez P/WCPR wniosku wraz z decyzją o nadaniu statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej i spełnieniu przesłanek art. 91 ustawy o pomocy społecznej.  

(dowód: akta kontroli str. 17, 175-190) 

3.4. Realizacja obowiązku wojewody współdziałania z P/WCPR oraz gminami  
zakresie pomocy cudzoziemcom uzyskaniu moŜliwości zamieszkania. 

Zgodnie z art. 94 ustawy o pomocy społecznej powiatowe centrum pomocy rodzinie 
współdziała z właściwym wojewodą i gminą w sprawie pomocy cudzoziemcowi  
w uzyskaniu moŜliwości zamieszkania, uwzględniając w miarę moŜliwości wybór miejsca 
zamieszkania dokonany przez cudzoziemca. 

Na podstawie korespondencji Wydziału Polityki Społecznej stwierdzono, Ŝe Wojewoda 
Mazowiecki realizując obowiązek koordynowania działań w zakresie integracji 
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania45 

                                                      
42 2 kontrole problemowe i 2 sprawdzające. 
43 Zatwierdzonego przez Jacka Kozłowskiego, Wojewody Mazowieckiego w dniu 19 kwietnia 2012 r.  
44 § 10 pkt 10 regulaminu wewnętrznego WPS MUW z 29 kwietnia 2014 r. 
45 art. 22 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, 
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podejmował działania mające na celu rozpoznanie, czy gminy województwa mazowieckiego 
mogą zapewnić lokale mieszkalne cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową w 
Polsce.  

Wydział zbierał informacje w sprawie moŜliwości zakwaterowania cudzoziemców 
posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Z przekazanych informacji 
wynikało, Ŝe gminy nie dysponują wolnymi mieszkaniami, w których mogliby zamieszkać 
cudzoziemcy. W grudniu 2012 r., WPS MUW w skierowanym piśmie do MPiPS przedstawił 
problem cudzoziemców w dostępie do mieszkań socjalnych. 

Na terenie m.st. Warszawy46 na mocy aktów prawa miejscowego, cudzoziemcom ze 
statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą przekazywane jest do 5 mieszkań rocznie, o 
ile WCPR wystąpi z wnioskiem o wynajęcie dla nich lokali. W pozostałych gminach na 
Mazowszu brakuje podobnych rozwiązań.  

Ponadto, nieadekwatna liczba mieszkań socjalnych w stosunku do potrzeb stanowi problem 
nie tylko w przypadku cudzoziemców, ale i wszystkich obywateli. Gminy borykają się z 
koniecznością zapewnienia lokali rodzinom wykwaterowanym z budynków przeznaczonych 
do rozbiórki itd.47 

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 28-31) 

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie 
przeprowadzał w latach 2013-2014 kontroli w W/PCPR z zakresu realizacji indywidualnych 
programów integracji. 

 

 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej 
Izbie Kontroli48, wnosi o przeprowadzanie kontroli realizacji indywidualnych programów 
integracji w kaŜdym roku. 

 

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 zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Departamentu 
Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny NajwyŜszej Izby Kontroli. 

                                                      
46 Najwięcej realizowanych programów integracyjnych. 
47 Pismo WPS WUM z 11 grudnia 2012 r. do MPiPS znak WPS-VI.9440.15.2012.AR 
48 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zmianami 

Uwagi dotyczące  
badanej 

działalności   

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeŜeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej 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 zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŜeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. 

  
  

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Departament Pracy, 

Spraw Społecznych i Rodziny 

Kontroler/Kontrolerzy Wicedyrektor 
ElŜbieta Matuszewska ElŜbieta Sieteska-Nielepkowicz 

główny specjalista k.p. 
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podpis podpis 
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