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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 Piotr Chwaliński, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92565 
z dnia 25 listopada 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Walerian Pawluczuk, Krzysztof Dobrowolski – „POLONIA” Spółka jawna - Ośrodek dla 
uchodźców, Al. Kościuszki 29, 21-400 Łuków. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Walerian Pawluczuk, Krzysztof Dobrowolski. 

(dowód: akta kontroli str. 3-8) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

W badanych latach 2012-2014, Ośrodek dla cudzoziemców w Łukowie, spełniał 
określone warunki i wymagania określone w umowach zawartych z Urzędem do 
Spraw Cudzoziemców (UdSC). Warunki socjalno-bytowe zapewniały odpowiedni 
standard w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, a  ponadto zapewniały 
poszanowanie ich kultury, zwyczajów oraz umożliwiały wykonywanie praktyk 
religijnych. Baza lokalowa oraz wyposażenie stwarzały możliwość prowadzenia 
własnego gospodarstwa domowego, korzystania ze świetlic, dostępu do Internetu, 
korzystania z telewizji w ojczystym języku, nauki języka polskiego oraz wydzielenia 
pomieszczenia w celu prowadzenia na terenie Ośrodka punktu opieki dla dzieci 
w wieku przedszkolnym. 

Obiekt, w którym realizowane były ww. świadczenia, spełniał warunki określone 
w przepisach w sprawie ochrony przeciwpożarowej, zaś pomieszczenia mieszkalne 
oraz higieniczno-sanitarne znajdujące się w nim, odpowiadały wymogom 
technicznym dotyczącym budynków zamieszkania zbiorowego. Budynek był 
w dobrym stanie technicznym, co było udokumentowane aktualnymi wpisami 
w  książce obiektu budowlanego, dotyczącymi przeprowadzonych badań i kontroli 
jego stanu technicznego. Obiekt był należycie zabezpieczony przez licencjonowaną 
agencję ochrony oraz korzystnie usytuowany, tj. zapewniał cudzoziemcom bliskość 
dostępu do środków komunikacji publicznej, szkoły, placówki medycznej. 
W badanym okresie, w ośrodku przebywało średnio 137 osób w 2012 r, 203 osoby 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
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w 2013 r., a na dzień 30 listopada 2014 r. zakwaterowanych było 157 
cudzoziemców, głównie narodowości czeczeńskiej oraz rosyjskiej. 

Ponadto, kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie, w zakresie przestrzegania wymagań 
higieniczno-sanitarnych pomieszczeń kuchennych, oceny jadłospisu żywności i ich 
terminów przydatności do spożycia oraz oceny warunków i spełniania norm 
zakwaterowania, nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ośrodka. 
O należytym wypełnianiu przez Spółkę zadań związanych z prowadzeniem 
Ośrodka, może również świadczyć brak skarg cudzoziemców na warunki pobytu. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja ustawowych zadań dotyczących 
świadczenia pomocy uchodźcom, w szczególności 
w zakresie zakwaterowania i wyżywienia 

Ośrodek w Łukowie, podjął działalność na rzecz cudzoziemców ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy w 1997 r. Umiejscowiony jest na działce o powierzchni 
4.024,10 m2. Kubatura budynku wynosi 12.741,50 m3, powierzchnia zabudowy 
1.351,10 m2, a powierzchnia użytkowa 3.543,20 m2. Teren obiektu jest trwale 
ogrodzony z zamykaną bramą wjazdową. Na terenie ośrodka obiekty (bilbord 
reklamowy, słup elektryczny) zagrażające bezpieczeństwu zamieszkujących w nim 
osób zostały trwałe wygrodzone.  
W badanych latach 2012-2014, Ośrodek prowadzony był na podstawie zawartych 
umów2 ze Spółką Jawną „Polonia”, na świadczenie usług w zakresie 
zakwaterowania cudzoziemców oraz zbiorowego ich wyżywienia, z wykorzystaniem 
stołówki wraz z zapleczem kuchennym. Ośrodek wyłoniony został w drodze 
przeprowadzonych przez UdSC postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego. Informacje o przeznaczeniu oferowanego 
obiektu na ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy 
w Rzeczpospolitej Polskiej, przekazywane były do wiadomości Burmistrza 
w Łukowie. 

(dowód: akta kontroli str. 9-87, 189) 
Do Ośrodka w Łukowie, skierowani byli cudzoziemcy z ośrodków recepcyjno-
pobytowych w Białej Podlaskiej oraz Dębaku, z wydanym już identyfikatorem 
oraz regulaminem pobytu dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
6 grudnia 2011r.3), zawierającym informację o przysługujących prawach i ciążących 
na nich obowiązkach. Ponadto, tekst regulaminu pobytu w Ośrodku oraz informacje 
o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach o nadanie 
statusu uchodźcy oraz o organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, 
do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców, umieszczone były na 
tablicy ogłoszeń w języku polskim oraz w języku rosyjskim. 

(dowód: akta kontroli str. 88-91) 
Zgodnie z Instrukcją Ochrony Fizycznej Ośrodka dla Cudzoziemców (stanowiącą 
załącznik do zawartej z Urzędem umowy), obiekt był dozorowany i strzeżony 
całodobowo przez dwóch pracowników ochrony fizycznej na zmianie, zatrudnionych 
przez licencjonowaną agencję ochrony.  

                                                      
2 Umowa Nr 115/Ośrodki 2/UDSC/10 z dnia 26 października 2010 r. oraz Nr 200/Ośrodki – Łuków /UDSC/12 z dnia 19 grudnia 
2012 r., obowiązująca do dnia 30 czerwca 2015 r. 
3 Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1654 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

(dowód: akta kontroli str. 92-101) 
W corocznych opiniach rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
Ośrodek spełniał wymogi ochrony przeciwpożarowej, określone w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2010 r.4 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów, i był 
przygotowany do przyjmowania cudzoziemców.  
Ośrodek posiada książkę obiektu budowlanego – budynku mieszkalnego założoną 
1 kwietnia 2011 r. z aktualnymi wpisami dotyczącymi przeprowadzonych badań 
i kontroli stanu technicznego budynku wymaganych art. 62 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane5. Coroczne kontrole stanu technicznego budynku 
zostały przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi, i nie wykazały 
nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 102-114, 9-14) 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.6 o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, Ośrodek wpisany był do rejestru zakładów podlegających 
urzędowi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzonego przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPPS) w Łukowie i pod 
względem organizacji Ośrodka, powierzchni pokoi mieszkalnych, dostępności 
do węzłów sanitarno-higienicznych oraz zaplecza technicznego, spełniał wymagania 
sanitarne do zakwaterowania w nim 197 osób w 2012 r. a w 2013 r. – 250 osób.  
Również kuchnia i stołówka wraz z zapleczem (decyzja Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Łukowie) spełniały wymagania i normy higieniczno-
sanitarne do produkcji i wydawania posiłków, tj. były zgodne z art. 6 pkt 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.7 
w sprawie higieny środków spożywczych. W decyzji tej podano m.in., że zakład 
spełnia wymagania w zakresie wyposażenia, opracowania dokumentacji GHP/GMP8 
i zasad systemu HACCP9.  

(dowód: akta kontroli str. 115-135) 
 
Wypełniając postanowienia zawarte w umowie z UdSC, Ośrodek udostępnił między 
innymi: 
- 45 mieszkań, składających się każdy z dwóch pokoi oraz pełnego węzła 
sanitarnego (łazienki), 
- przestronną stołówkę z całodziennym wyżywieniem oraz 2 dodatkowe 
pomieszczenia do samodzielnego przygotowywania posiłków, 
- dwa pomieszczenia do prania z wyposażeniem (12 pralek, 10 suszarek), 
- dwa oddzielne pomieszczenia przeznaczone na punkt medyczny, dla lekarza 
i pielęgniarki, wyposażone w podstawowy sprzęt medyczny m.in.: (wagi lekarskie 
dla dorosłych i dzieci, dwie lampy bakteriobójcze, zamykaną na zamek szafę 
kartotekową, lodówkę na leki, podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania 
pierwszej pomocy lekarskiej),  
- pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałej izolacji chorych, 
- pomieszczenie do odbywania praktyk religijnych, 
- pomieszczenie do prowadzenia zajęć z języka polskiego oraz angielskiego, 
- pomieszczenie wraz z pełnym, niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia 
własnego gospodarstwa domowego i przygotowywania posiłków, 

                                                      
4 Dz.U. Nr 109, poz. 719 
5 Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm., zwanej dalej „Prawem budowlanym”  
6 Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm. 
7 Dz.Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r. str. 1 – (rozporządzenie /WE/ Nr 852/2004 r.) 
8 GHP (Dobre Praktyki Higieniczne - Good Hygienic Practice),  GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne-  Good Manufacturing 
Practice);  
9 HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli  
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- pomieszczenie przeznaczone na salę zabaw o powierzchni 17,39 m2 wyposażone 
na całej swej powierzchni w wykładzinę dywanową z motywami dziecięcymi, 
- świetlicę/salę telewizyjną oddzielną dla kobiet (25 m2) i mężczyzn (35 m2), boisko 
sportowe, ogrodzony plac zabaw dla dzieci. 
Meble przedszkolne (stoliki i krzesła) oraz zainstalowane urządzenia i piaskownica 
na placu zabaw posiadały certyfikaty bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą. 
Wejście do budynku głównego (mieszkalnego) było przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Ośrodek posiadał cztery pokoje z łazienkami 
przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. 
Pomieszczenia do zakwaterowania i miejsca związane z funkcjonowaniem Ośrodka, 
spełniały określone w zawartych umowach z UdSC wymagania wielkości 
powierzchni, ilości specjalistycznego sprzętu. Pomieszczenia medyczne, kuchenne, 
pokój, w którym odbywały się lekcje oraz punkt przedszkolny, świetlice/sale 
telewizyjne były czyste i przestrzenne. 
Liczba osób zakwaterowanych w pokoju w odniesieniu do powierzchni użytkowej, 
była zgodna z określonymi minimalnymi wymaganiami powierzchni na jedną osobę, 
określonymi w  załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie10. Ponadto, na terenie Ośrodka zainstalowany był 
dostęp do internetu (WI-Fi). 

(dowód: akta kontroli str. 136-141) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie, nie stwierdzając nieprawidłowości. 

. 

2. Prawidłowość wypłat świadczeń dla uchodźców 
oraz dostęp do informacji, pomocy prawnej, pomocy 
medycznej, możliwość wykonywania praktyk 
religijnych oraz zapewnienie nauki języka polskiego. 

W umowach podpisanych z UdSC określono świadczenia usług dla cudzoziemców 
ubiegających się o status uchodźcy, jedynie w zakresie zakwaterowania 
i wyżywienia. Zadania w zakresie nadzoru oraz realizacji wypłat świadczeń 
pieniężnych na zakup odzieży i obuwia, środków higieny osobistej, kieszonkowego 
czy też ekwiwalentu  w zamian za wyżywienie, realizowane były przez UdSC.  
Zgodnie z postanowieniami umowy, Ośrodek zapewnił pomieszczenie 
z przeznaczeniem na salę modlitw dla cudzoziemców przebywających w Ośrodku, 
oraz możliwość praktyk religijnych i wyżywienie zgodne z normami kulturowymi 
i religijnymi. Polegało to głównie na uwzględnieniu preferencji żywieniowych 
z uwzględnieniem zakazu spożywania wieprzowiny oraz dopasowaniu godzin 
wydawania posiłków do rozkładu godzin modlitw, jak również dostosowaniu 
wyżywienia do zasad Ramadanu. 
Dzienna stawka utrzymania jednej osoby w 2012 r. wynosiła 33,98 zł brutto, z tego 
16,43 zł stanowiło wynagrodzenie za zakwaterowanie, 17,55 zł wynagrodzenie 
związane ze zbiorowym wyżywieniem, na które składało się: wartość produktów 
spożywczych w wysokości 9 zł oraz wynagrodzenie za pozyskanie surowca, 
przygotowanie i wydanie posiłków w wysokości 8,55 zł.  
W 2013 r. zwiększone zostały stawki za zakwaterowanie i tak w przypadku 
zakwaterowania do 80 osób kwota wynosiła 39,96 zł brutto, a powyżej tej liczby 
osób ustalono kwotę 35,99 zł, które obowiązują do dnia 30 czerwca 2015 r. 
                                                      
10 Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm. 
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Stosownie do zawartej z UDSC umowy, usługa żywieniowa dla cudzoziemców 
uwzględniała przygotowanie trzech posiłków dziennie, zapewniając przy tym 
poszanowanie ich norm kultury żywieniowej, zwyczajów, tradycji narodowych 
związanych z wykonywaniem praktyk religijnych, jak również konieczność 
przygotowania posiłków dietetycznych wg zaleceń lekarza, a także posiłków 
dla małych dzieci. 

Zgodnie z § 7 zawartej umowy, płatności za usługi Ośrodka dokonywane były 
dekadowo, na podstawie wystawionych faktur wraz z dołączoną listą osób 
zakwaterowanych i korzystających z wyżywienia w poszczególnych dniach okresu 
rozliczeniowego, wystawioną i potwierdzoną przez upoważnionego pracownika 
Urzędu. 

Przeciętna liczba zakwaterowanych osób, ubiegających się o status uchodźcy 
wyniosła 137 osób w 2012 r., 203 osoby w 2013 r., a do dnia 30 listopada 2014 r. 
liczba ta stanowiła 157 osób i nie przekraczała maksymalnego, dopuszczalnego 
(spełniającego wymagania sanitarne) zakwaterowania 250 osób.  

(dowód: akta kontroli str. 142-149, 15-44) 
NIK nie wnosi zastrzeżeń do warunków socjalno-bytowych zapewnionych 
cudzoziemcom w Ośrodku. W badanym okresie, ogólna liczba zakwaterowanych 
cudzoziemców była niższa od liczby oferowanych miejsc. Również cudzoziemcy 
zakwaterowani w Ośrodku, nie składali w okresie objętym kontrolą skarg na warunki 
pobytu.  

Przeprowadzona w Ośrodku na wniosek NIK, kontrola Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Łukowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w zakresie 
przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych z uwzględnieniem: 

- dekadowej oceny jadłospisu oraz terminów przydatności żywności do spożycia, 

- oceny warunków i spełniania norm zakwaterowania oraz sanitarno-technicznych 
pomieszczeń kuchennych, jak również stanu technicznego urządzeń kuchennych 
i sprzętu podręcznego, 

nie wykazała nieprawidłowości. W dniu kontroli Ośrodek przystosowany 
do zakwaterowania 250 osób, zamieszkiwało 104 cudzoziemców narodowości 
czeczeńskiej i rosyjskiej. W obiekcie żywionych było 41 osób ze stawką żywieniową 
9 zł. Ocena żywienia na podstawie dekadowego jadłospisu oraz wypisów z raportów 
magazynowych wykazała, iż posiłki były urozmaicone z pełnowartościowym białkiem 
i dodatkami owocowo-warzywnymi, przygotowywane w różnych technikach 
kulinarnych. Nie stwierdzono produktów spożywczych z przekroczeniem terminu 
przydatności do spożycia. 

(dowód: akta kontroli str. 150-151) 

Cudzoziemcy, z którymi przeprowadzona została ankieta (siedem rodzin liczących 
od 2 - 7 osób oraz jedna osoba samotna) dotycząca warunków bytowych 
panujących w Ośrodku, określili je jako „bardzo dobre”, a warunki stworzone do 
nauki języka polskiego w Ośrodku (dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne) oraz 
obowiązkową naukę dla niepełnoletnich w szkole również jako bardzo dobrą. 
Żaden z nich nie złożył skargi czy też wniosku w sprawach funkcjonowania ośrodka 
i warunków pobytu w nim. Osoby przebywające w Ośrodku dłużej niż sześć 
miesięcy, nie potrafiły wyjaśnić przyczyn takiego stanu rzeczy i były niezadowolone 
z tak długiego okresu oczekiwania na decyzję przyznającą im status uchodźcy. 
Ponadto, cztery rodziny zwróciły uwagę na niską kwotę wypłacanego comiesięcznie 
tzw. kieszonkowego. 
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(dowód: akta kontroli str. 152-188) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym wyżej zakresie, nie stwierdzając nieprawidłowości. 

. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli odstępuje od sformułowania wniosków, o których mowa w art. 53 ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11. 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 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   14   stycznia 2014 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Pracy, 

Spraw Społecznych i Rodziny 
 

Kontroler Wicedyrektor 
 Elżbieta Matuszewska Piotr Chwaliński 

specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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