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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 Narel, st. inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr 92566 z dnia 27 listopada 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 

  Urząd do Spraw Cudzoziemców (UDSC)– Ośrodek dla uchodźców w Lininie 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

  Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców1 

 (dowód: akta kontroli str. 26) 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
realizacji zadań dotyczących świadczenia pomocy uchodźcom, zwracając jednak uwagę na 
konieczność pełnej i terminowej realizacji przyjętych do wykonania zaleceń pokontrolnych 
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW oraz podjęcia działań w celu zwiększenia 
liczby godzin nauki języka polskiego. 

W okresie objętym kontrolą (2012 - I półrocze 2014) Ośrodek UDSC w Lininie prawidłowo 
realizował zadania w zakresie świadczenia pomocy cudzoziemcom oczekującym na 
nadanie statusu uchodźcy, w szczególności: warunków  w zakresie zakwaterowania 
cudzoziemców, spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa 
budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, warunków sanitarnych, bezpieczeństwa 
żywności i żywienia, wypłat świadczeń dla uchodźców oraz dostępu do informacji, pomocy 
prawnej, pomocy medycznej, możliwości wykonywania praktyk religijnych oraz realizowania 
dodatkowych działań w zakresie integracji i adaptacji cudzoziemców. 

Uwagi formułowane przez NIK, dotyczyły m.in.: braku realizacji niektórych zaleceń 
pokontrolnych, nie zapewnienia wystarczającej liczby godzin nauki języka polskiego dla 
osób ubiegających się o status uchodźcy oraz  niskiej frekwencji uczestników lekcji języka 
polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Powołany na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,  
negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Realizacja ustawowych zada ń dot. świadczenia pomocy 
uchod źcom. 

1.1. Ośrodek UDSC w Lininie3, w którym przebywają cudzoziemcy oczekujący na nadanie 
statusu uchodźcy, jest zamiejscową jednostką organizacyjną Departamentu Pomocy 
Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców4. Kierownikiem Ośrodka jest Pan Mariusz 
Stańczak – zatrudniony w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców5.  

Warunki przebywania cudzoziemców w Ośrodku zostały ustalone w Regulaminie pobytu w 
ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie uchodźcy, stanowiącym załącznik 
do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 roku6 

(dowód: akta kontroli str. 3-9, 10-19, 26, 29-30) 

1.2. W Ośrodku UDSC w Lininie przestrzegane są zasady m.in. wstępu na teren ośrodka 
oraz odwiedzin, wyżywienia, przepisy porządkowe oraz sposób przyjmowania wniosków 
i skarg, uwzględniające w szczególności potrzeby cudzoziemców przebywających 
w ośrodku,  określone w regulaminie pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy. Cudzoziemcy przyjmowani do ośrodka otrzymywali na piśmie, 
w zrozumiałym dla nich języku, regulamin pobytu w ośrodku, informację o przysługujących 
im prawach i ciążących na nich obowiązkach oraz przepisach regulujących udzielanie 
pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy. 

(dowód: akta kontroli str. 3-152) 

1.3. Wg stanu na 31 grudnia 2012 r. w Ośrodku przebywało ogółem 147 cudzoziemców (33 
rodziny), w tym 122 osoby będące obywatelami Rosji, Kazachstanu – 10, Ukrainy – 8, 
Gruzji - 4, Armenii – 2 oraz Uzbekistanu – 1, w tym: 70 mężczyzn i 77 kobiet, z czego dzieci 
i młodzież do 18 roku życia – 93 osoby, w tym 54 dzieci w wieku do 6 lat. 

W dniu 31 grudnia  2013 r. w Ośrodku przebywało ogółem: 295 cudzoziemców (65 rodzin). 
Byli to obywatele Rosji – 280 osób, Gruzji – 10, Uzbekistanu – 4 oraz Armenii – 1, w tym: 
155 mężczyzn i 140 kobiet, z czego dzieci i młodzież do 18 r.ż. – 186 osób, w tym 102 
dzieci do 6 r.ż. 

W dniu 30 czerwca 2014 r. w Ośrodku przebywało ogółem: 235 cudzoziemców (54 
rodziny). Byli to obywatele Rosji – 210 osób, Gruzji – 14, Kirgistanu – 6 osób i Armenii – 5 
osób, w tym: 123 mężczyzn i 112 kobiet, z czego do 18 r.ż. – 154 osób, w tym 92 dzieci do 
6 r.ż. 

W czasie kontroli NIK, w Ośrodku przebywały 203 osoby (stan na dzień 4 grudnia 2014 r.), 
głównie obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej. Okres przebywania zakwaterowanych 
cudzoziemców wynosił: do 3 miesięcy: 32 osoby, od  3 do 6 miesięcy: 44 osoby, od 6 do 12 

                                                           
3 Określone Zarządzeniem Nr 58 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 29 sierpnia 2014 r. w 
sprawie zatwierdzenia wewnętrznego  regulaminu organizacyjnego Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców. 
4 Wg Statutu Urzędu do Spraw Cudzoziemców: Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 9 z dnia 20.03.2014, 
Zarządzenia Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8.03.2013 r., Zarządzenia Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
10.08.2010 r., Wg Regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców: Zarządzeń Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców: Nr 1 z dnia 8.08.2014 r., Nr 1 z dnia 11.04.2013 r., Nr 2 z dnia 27.09.2010 r., Wg Zarządzenia Nr 58 
Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców dot. wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu 
Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców . 
5 Przeniesiony na stanowisko z dniem 1 lipca 2008 r. 
6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla 
cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1654. 

Opis stanu 
faktycznego 
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miesięcy: 53 osoby, od 12 do 18 miesięcy: 46 osób, od 18 do 24 miesięcy: 26 osób i 
powyżej 24 miesięcy: 5 osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 130-131, 147, 651) 

1.4. Ośrodek UDSC w Lininie obejmuje zabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność 
Skarbu Państwa, położoną w gminie Góra Kalwaria, na terenie powiatu piaseczyńskiego, 
znajdującą się  w trwałym zarządzie Urzędu do Spraw Cudzoziemców7. 

Teren, na którym znajduje się Ośrodek UDSC w Lininie zajmuje powierzchnię 5,1797 ha 
(51.797 m2), na którym znajduje się 6  budynków: 

a) budynek parterowy nr 42, w którym znajduje się ochrona Ośrodka,  biuro obsługi 
cudzoziemców, serwerownia i sala internetowa na 5 stanowisk komputerowych z 
dostępem do internetu, 

b) 2 budynki hotelowe, zamieszkiwane przez cudzoziemców: 2-piętrowy, 
podpiwniczony Nr 29 (gdzie mieści się również centralna kotłownia gazowa 
Ośrodka) i 3-piętrowy, podpiwniczony Nr 30 (gdzie mieści się również sala 
gimnastyczna, punkt przedszkolny dla dzieci oraz szkoła języka polskiego dla 
cudzoziemców), 

c) budynek parterowy gospodarczy z garażami Nr 36, 
d) budynek parterowy kuchni i stołówki (2 dwie sale jadalne) Nr 28, podpiwniczony, 

gdzie w piwnicach znajdują się pomieszczenia magazynowe żywności i chłodnia, 
e) budynek parterowy biurowo-administracyjny, gdzie znajduje się również 

ambulatorium i izolatka (punkt medyczny) Ośrodka (z odrębnym wejściem) Nr 26. 

Ponadto na terenie znajdują się m.in.: 2 wygrodzone boiska: do piłki koszykowej i do piłki 
nożnej, wydzielony plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem. 

Bieżącą ilość miejsc noclegowych gotowych do zakwaterowania określono w przedziale od 
390 do 440. 

(dowód: akta kontroli str. 93-95, 138, 142, 147-152, 366) 

1.5. Do Ośrodka UDSC w Lininie, kierowani byli cudzoziemcy z ośrodków recepcyjno-
pobytowych w Białej Podlaskiej i  Dębaku, z wydanym identyfikatorem oraz regulaminem 
pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, 
zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 
grudnia 2011r.8, zawierającym informację o przysługujących prawach i ciążących na nich 
obowiązkach.  

Regulamin pobytu w Ośrodku oraz informacje o podmiotach udzielających bezpłatnej 
pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu uchodźcy oraz informacje  o organizacjach 
pozarządowych lub międzynarodowych, do których zadań statutowych należą sprawy 
uchodźców, umieszczone były na tablicy ogłoszeń w języku polskim, rosyjskim i angielskim. 

Zgodnie z Instrukcją Ochrony Fizycznej Ośrodka dla Cudzoziemców, obiekt był całodobowo 
dozorowany i strzeżony przez pracowników  licencjonowanej agencji ochrony.  

(dowód: akta kontroli str. 142, 366-367, 373-481, 567-574) 

1.6. Wszystkie budynki posiadały, założone 21 grudnia 2001 r. książki obiektu 
budowlanego z aktualnymi wpisami dotyczącymi przeprowadzonych kontroli stanu 

                                                           
7 Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 44/08 z dnia 3 września 2008 r. 
8 Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1654 
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technicznego, zgodnie z art. 62-64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane9, w 
których stwierdzono, że w odniesieniu do wszystkich budynków brak jest zastrzeżeń co do 
stanu konstrukcji budynków, instalacji energetycznych, sanitarnych i wodno-
kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 143) 

1.7. Decyzja administracyjna Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Piasecznie z dnia 14 maja 2010 r., wydana w związku z uchybieniami naruszającymi 
przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole ustaleń dokonanych w toku czynności 
kontrolno-rozpoznawczych z dnia 6 maja 2010 r., nakazywała wykonanie w ustalonych 
terminach następujących zaleceń: zapewnienie sprawności technicznej oświetlenia 
awaryjnego w obiektach, dokonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
usunięcie niesprawności drzwi dymoszczelnych na korytarzu ewakuacyjnym w budynku 
hotelowym nr 29 – parter, usuniecie niesprawności drzwi przeciwpożarowych, usunięcie 
przeciwpożarowych wyłączników prądu, zapewnienie sprawności systemu sygnalizacji 
alarmu pożarowego.  

Opinie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych potwierdzają usunięcie 
uchybień stwierdzonych w ww. decyzji Komendanta Powiatowego PSP i potwierdzają, że 
obiekt spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej, określone w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów10. W szczególności 
dotyczy to wymogów określonych w rozdziałach 4-6 rozporządzenia, dotyczących 
posiadania dróg ewakuacyjnych, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, stosowania 
stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów 
ostrzegawczych i gaśnic.  

(dowód: akta kontroli str. 312-361) 

1.8. Ośrodek posiada wdrożony system zarządzania jakością produktów spożywczych 
HACCP11 (art. 59 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia)12 i spełnia wymagania 
odnośnie wyposażenia, opracowania dokumentacji GHP/GMP13 i zasad systemu HACCP, 
w których określono coroczny obowiązek przeprowadzania szkoleń dla pracowników kuchni 
z zakresu stosowania ww. procedur. 

Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na Obszarze Województwa Mazowieckiego (PIS 
MSW) w dniu 11 czerwca 2013 r., przeprowadził kontrolę w Ośrodku UDSC w Lininie, 
dotyczącą higieny żywienia. Kontrola wykazała, że w bloku żywienia zatrudnionych było 11 
osób, z których wszystkie posiadały aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-
epidemiologicznych. Posiłki wydawane były w naczyniach jednorazowego użytku. Kontrola 
potwierdziła istnienie i prawidłowość procedur HACCP oraz procedur i instrukcji GHP i 
GMP. Wykazano również następujące nieprawidłowości: warzywa przechowywane w 
wyeksploatowanym – zniszczonym pojemniku, brudne i zniszczone miejscami ściany w 
korytarzu kuchennym, brak aktualnych wyników badania wody oraz brak 
przeprowadzanych szkoleń dla pracowników w zakresie HACCP od czasu ostatniej kontroli. 
Stwierdzone nieprawidłowości nakazano usunąć niezwłocznie. 

                                                           
9 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – t. j., ze zm. 
10  Dz. U. z 2010 r., Nr 109. poz. 719. 
11 HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli  
12 Dz. U. Nr z 2010 r. r. Nr 136 poz. 914 – t. j. ze zm. 
13 GHP (Dobre Praktyki Higieniczne - Good Hygienic Practice),  GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne-  Good Manufacturing 
Practice);  
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W wyniku kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej przez PIS MSW w dniu 2 października 
2013 r., stwierdzono wykonanie części zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli. 
Ustalono jednak, że ściany w pomieszczeniach kuchennych były brudne i poplamione oraz 
brak było kart przekazania odpadów medycznych za 2013 r. 

W dniu 10 października 2013 r. PIS MSW przeprowadził kontrolę bloku żywienia, 
w zakresie problematyki higieny żywienia, w wyniku której ustalono, że ostatnie szkolenie 
pracowników z zakresu stosowania procedur HACCAP odbyło się 26 maja 2011 r. 

PIS MSW w dniu 29 maja 2014 r. przeprowadził kompleksową kontrolę sanitarną w 
zakresie: higieny pracy, higieny środowiska, higieny żywienia i epidemiologii. W wyniku 
kontroli stwierdzono mi.in. następujące uchybienia: brudne ściany w pomieszczeniach 
sanitarnych, brak dokumentacji odnośnie wykonanych szczepień ochronnych dla 
pracowników ośrodka, zgodnie z opracowaną oceną ryzyka narażenia na biologiczny 
czynnik chorobotwórczy, nieprawidłowo prowadzony rejestr prac i pracowników narażonych 
na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Po stwierdzeniu ww. naruszeń 
obowiązujących wymagań higieniczno-sanitarnych PIS MSW w dniu 26 czerwca 2014 r. 
wydał decyzję Nr 128/14 nakazującą doprowadzić do właściwego stanu higieniczno-
sanitarnego stwierdzone nieprawidłowości poprzez ich usuniecie w określonych terminach. 

W dniu 8 grudnia 2014 r. PIS MSW przeprowadził kontrolę sprawdzającą, dotyczącą 
realizacji nakazów określonych w decyzji Nr 128/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., w wyniku 
której ustalono, że zrealizowano część zaleceń pokontrolnych, jednak w części dotyczącej 
szczepień pracowników Ośrodka UDSC w Lininie nadal stwierdzono, że tylko 5 
pracowników (wg przedstawionego wykazu szczepień) jest zaszczepionych przeciwko 
zakażeniom WZW t.B14, chociaż zgodnie z opracowaną oceną ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy u wszystkich 20 pracowników Ośrodka zalecane są szczepienia 
ochronne przeciwko WZW t.B. Kontrola ta wykazała, że w przedstawionym rejestrze 
pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych brak jest 
wykazu szkodliwych czynników biologicznych, na które są narażeni pracownicy Ośrodka 
oraz w dalszym ciągu brak jest wskazania czynników biologicznych w odniesieniu do 
poszczególnych czynności. 

 (dowód: akta kontroli str. 145, 153-311) 

1.9. W wyniku przeprowadzonych  oględzin pomieszczeń i terenu Ośrodka NIK ustaliła, że:  

• teren jest w całości ogrodzony trwałym ogrodzeniem (płotem) wykonanym 
z prefabrykatów betonowych o wysokości 2,0 m, na betonowej podmurówce trwale i 
na stałe umieszczonej w podłożu ziemnym, z zamykaną bramą wjazdową – 
sterowaną automatycznie, monitorowaną przez ochronę Ośrodka (fizycznie - obchód i 
TV przemysłowa); 

• wejście do Ośrodka (oraz wjazd dla pojazdów mechanicznych) od strony jezdni  
możliwe jest po  weryfikacji tożsamości przez ochronę, której stanowisko znajduje się 
przy wejściu/wjeździe na teren posesji, w budynku Nr 42;  

• plac zabaw dla dzieci, wyposażony w otwartą piaskownicę oraz w 10 urządzeń 
służących do zabawy; wszystkie zainstalowane urządzenia i piaskownica posiadają 
certyfikaty bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą (tj. PN-EN 1176); 

• plac przeznaczony na boisko o powierzchni ponad 500 m2, o nawierzchni równej, 
utwardzonej, dwa boiska: do koszykówki i do piłki nożnej, ogrodzone; 

                                                           
14 Wirusowe Zapalenie Wątroby typ B. 
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• w budynku Nr 26 znajdują się dwa oddzielne pomieszczenia przeznaczone na punkt 
medyczny, osobno dla lekarza i pielęgniarki, oraz gabinet zabiegowy i punkt pobrań; 

• pomieszczenie typu świetlicowego przeznaczone na salę lekcyjną o powierzchni pow. 
15 m2, wyposażone, m.in. w: tablicę szkolną, ławki szkolne oraz krzesła 
umożliwiające przeprowadzenie zajęć dla co najmniej 10 osób, a także sprzęt  RTV 
(radio i telewizor), w budynku Nr 30;  

• pomieszczenie przeznaczone na salę zabaw o powierzchni pow. 15 m2, wyposażone 
w wykładzinę dywanową na całej podłodze pomieszczenia, regał na zabawki, 
atestowane meble przedszkolne zapewniające bezpieczne użytkowanie (min. 2 stoliki 
i min. 8 krzeseł) oraz zabawki i materiały dydaktyczne dla minimum 8 dzieci w wieku 
3-5 lat; 

• pomieszczenia przeznaczone na pralnie z suszarniami, znajdują się w piwnicach 
budynków mieszkalnych Nr 29 i 30, są wyposażone w pralki automatyczne oraz 
miejsce umożliwiające wysuszenie wypranej odzieży. 

• pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałej izolacji dla 2 osób chorych, odrębnie 
wyposażone w umywalkę, 2 łóżka, 2 krzesła, stolik, sanitariat i łazienkę oraz 
bezpośrednie wyjście na zewnątrz. 

Wyposażenie podstawowe pokoi mieszkalnych, znajdujących się w budynkach Nr 29 i 30: 

• łóżka w ilości odpowiadającej ilości zakwaterowanych osób (łóżka metalowe – stelaż 
stalowy wraz z materacem), 

• stół lub stolik, 

• 2 krzesła lub taborety (o stałej, stabilnej konstrukcji stalowej), 

• pościel dla każdej osoby: tj. kołdra lub dwa koce, poduszki, poszwy, poszewki na 
poduszkę, prześcieradło, 

• szafki metalowe na ubrania i odzież wierzchnią, 

• okno na zewnątrz, PCV, szczelne; 

Wszystkie budynki w obiekcie, w tym również budynki Nr 29 i Nr 30, gdzie mieszkają i 
przebywają na stałe cudzoziemcy, były podłączone do sprawnie działającej instalacji c.o. 
(temperatura pomieszczeń stwierdzona w trakcie oględzin wynosiła ok. +22º C). 
Ogrzewanie gazowe, kotłownia c.o. na potrzeby całego Ośrodka znajduje się w piwnicy 
budynku Nr 29; 

W Ośrodku, w tym w budynkach zamieszkałych Nr 29 i Nr 30 oraz gdzie przebywają 
cudzoziemcy, zapewniony jest stały i bieżący dostęp do zimnej oraz ciepłej wody przez całą 
dobę, w pomieszczeniach kuchennych na każdym piętrze oraz w łazienkach, sanitariatach 
i pralniach oraz ambulatorium. Wymiana pościeli (poszwy, poszewki na poduszki, 
prześcieradła) odbywa się co dwa tygodnie. Utrzymywana jest na bieżąco czystość w 
pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych, korytarzowych, ogólnych – ambulatorium, 
przedszkole – sala dla dzieci małych, wokół budynków oraz na terenie przyległym do 
budynków. 

Główna dyżurka ochrony znajduje się w budynku Nr 42, przy wejściu  na teren Ośrodka. W 
budynkach mieszkalnych Nr 29 i Nr 30 odbywa się całodobowy dozór obiektu 
mieszkalnego, na terenie działa stały monitoring TV przemysłowej, której podgląd jest 
widoczny w pomieszczeniach ochrony. 
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Na każdej kondygnacji w budynkach mieszkalnych Nr 29 i Nr 30 znajduje się 
pomieszczenie kuchenne do bieżącego przygotowania posiłków, wyposażone odpowiednio 
w kuchnię elektryczną 4 palnikową, lodówkę i zlewozmywak 2-komorowy oraz ujęcie wody 
ciepłej i zimnej. 

Dla rodzin posiadających dzieci, w pomieszczeniach mieszkalnych Ośrodek zapewnia 
łóżeczka dla dzieci do lat 3 oraz wanienki dla niemowląt w ilości odpowiadającej ilości 
dzieci do lat 3, przebywających na terenie Ośrodka. 

W stołówce umieszczono w widocznym, stałym miejscu  jadłospis w języku polskim i 
rosyjskim na dany dzień zawierający asortyment posiłków serwowanych posiłków wraz z 
podaną gramaturą potraw. Dla muzułmanów, uwzględniano preferencje i zakazy 
żywieniowe (jak zakaz spożywania wieprzowiny). Żywienie zakwaterowanych 
cudzoziemców odbywa się na terenie Ośrodka,  z wykorzystaniem własnego zaplecza 
kuchennego oraz stołówki o powierzchni ponad 25 m2, wyposażonej w stoliki i krzesła 
umożliwiające spożywanie posiłków jednocześnie przez co najmniej 30 osób. 

Liczba osób zakwaterowanych w Ośrodku, w czasie przeprowadzanej kontroli wynosiła 203 
osób i nie przekraczała maksymalnej dopuszczalnej liczby osób, określonej na 440 miejsc 
noclegowych. Metraże pokoi w budynku mieszkalnym nr 30 przedstawiały się następująco: 
pokoje 4-osobowe 12,9 m² i 6-osobowe 27 m², a w budynku mieszkalnym nr 29 wynosiły: 
pokoje 4-osobowe 13,4 m², pokoje 5-osobowe 21,1 m² i pokoje 8-osobowe 35 m² i nie 
przekraczały normy dot. zagęszczeń pomieszczeń mieszkalnych określonej w załączniku nr 
7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie15. 

W budynkach mieszkalnych nr 29 i 30 liczba określonych miejsc noclegowych, na każdej 
mieszkalnej kondygnacji przypadająca na 1 oczko ustępowe, 1 umywalkę i 1 kabinę 
natryskową, spełniała normatywy określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie16. W toaletach stwierdzono brak desek sedesowych na muszlach 
ustępowych, w kabinach prysznicowych stwierdzono brak wylewek prysznicowych oraz 
pozrywane zasłony do brodzików kąpielowych w kabinach prysznicowych. 

W Ośrodku zapewniono podstawową infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych – podjazdy 
dla wózków we wszystkich budynkach, w których przebywają i gdzie korzystają 
zakwaterowani cudzoziemcy. Wyposażenie łazienek spełnia te wymagania, a wjazdy do 
nich są wystarczająco szerokie. 

(dowód: akta kontroli str. 138-142, 144, 482-515) 

1.10.  Lokalizacja Ośrodka we wsi Linin, powodowała utrudniony dostęp cudzoziemców 
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, położonego w odległości ok. 17 
km. Najbliższy dworzec kolejowy znajdował się w odległości ok. 6 km, a najbliższy 
przystanek autobusowy w odległości ok. 1 km.  

(dowód: akta kontroli str. 141) 

1.11. W dniu 9 maja 2013 r. zgodnie z planem kontroli na 2013 r. Wydział Kontroli i 
Nadzoru Biura Szefa Urzędu przeprowadził kontrolę w zakresie dokonania oceny warunków 
socjalno-bytowych w Ośrodku. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 maja 2013 r., stan 
pomieszczeń ogólnodostępnych, wybranych pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń 

                                                           
15 Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169 
16 Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm. 
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kuchennych, posesji ze szczególnym uwzględnieniem placu zabaw dla dzieci, 
zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do  ośrodka, zabezpieczeń dokumentów 
zawierających dane cudzoziemców oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w całym 
obiekcie – oceniono jako bardzo dobry. Stan wyposażenia gabinetów medycznych 
oceniono jako zadawalający z uwagi na uchybienie polegające na braku zabezpieczenia 
okien. Kierownik Ośrodka nie złożył uwag do wystąpienia pokontrolnego.  

 (dowód: akta kontroli str. 124-129) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie, zwracając jednak uwagę na konieczność pełnej i terminowej 
realizacji zaleceń pokontrolnych,  w szczególności dotyczących bezpieczeństwa sanitarno-
epidemiologicznego oraz zapobieżenia dewastacji urządzeń sanitarnych, a także  na 
konieczność  zabezpieczenia placu zabaw dla dzieci i piaskownicy, m.in. przed dostępem 
zwierząt. 

 

Dostęp do informacji prawnej, pomocy medycznej, mo żliwo ści 
wykonywania praktyk religijnych oraz zapewnienie na uki j ęzyka 
polskiego, kontaktów z rodzin ą itp. 

Jak ustalono w toku trakcie  dokonanych przez NIK  oględzin cudzoziemcy 

przebywający w Ośrodku UDSC w  Lininie: 

− mają możliwość podtrzymywania zwyczajów, tradycji narodowych i kulturowych –  
w Ośrodku wyodrębniono dwa pomieszczenia dla praktyk religijnych (jedno dla 
muzułmanów i jedno dla chrześcijan), 

− mają możliwość swobodnego poruszania się po terenie ośrodka – Ośrodek jest 
otwarty, przemieszczanie się nie jest w żaden sposób ograniczone 
i sankcjonowane, z wyjątkiem zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00, 
oraz konieczności powrotu na teren Ośrodka do godziny 23.00; 

− mają dostęp do informacji o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej 
w sprawach o nadanie statusu uchodźcy – informacje na ten temat są 
umieszczone na tablicy w budynku Nr 40, gdzie znajduje się biuro obsługi 
cudzoziemców (w języku polskim, rosyjskim i angielskim); 

− mają możliwość przyjmowania odwiedzin w przeznaczonych do tego 
pomieszczeniach, na zasadach określonych w regulaminie pobytu w Ośrodku, tj. w 
godzinach 10.00-16.00 oraz po okazaniu zgody na teren ośrodka, 

− mają możliwość korzystania z TV, posiadają dostęp do internetu,  

− mają możliwość swobodnego  składania do Szefa Urzędu Do Spraw Uchodźców, 
w języku ojczystym skarg i wniosków w sprawach funkcjonowania ośrodka i 
warunków pobytu w nim panujących.  

(dowód: akta kontroli str. 137-142, 367-370) 

2.2. Wszystkie skargi wpływające do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców były 
rozpatrywane na podstawie przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Postępowania Administracyjnego17 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków18. Komórką 
organizacyjną Urzędu do Spraw Cudzoziemców odpowiedzialną za załatwianie skarg 
wpływających do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest komórka właściwa do spraw 
kontroli, a upoważnieniem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców dysponował naczelnik 
komórki kontroli (do dnia 2 kwietnia 2013 r.) Wydziału Kontroli i Ochrony Informacji 
Niejawnych, a obecnie Wydziału Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Urzędu. 

W okresie objętym kontrolą do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wpłynęły 4 skargi na 
funkcjonowanie Ośrodka UDSC w Lininie: 

• 13 września 2012 r., skarga dotycząca nieprawdziwej informacji udzielonej 
cudzoziemcowi przez pracownika Ośrodka na temat pomocy w dobrowolnym powrocie 
do kraju pochodzenia; 

• 8 i 21 maja 2014 r. skargi dotyczące: utrudnienia podjęcia leczenia, odmowy wezwania 
karetki Pogotowia Ratunkowego i złego traktowania małoletniej córki przez personel 
szkoły w Coniewie; 

• 10 listopada 2014 r. skarga dotycząca odmowy wydania przepustki do Ośrodka, 
przekazania talonu na wyżywienie osobie nieuprawnionej, odmowy przesłania 
korespondencji do Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz odmowy wezwania policji 
i pogotowia ratunkowego po zgłoszeniu pobicia przez współmieszkańca Ośrodka. 

W każdym przypadku badano zasadność ww. skarg. Do prowadzonych postepowań 
skargowych, osoby których dotyczyły skargi złożyły pisemne wyjaśnienia. Następnie, 
dokonywano analizy zgromadzonej dokumentacji sprawy w odniesieniu do obowiązujących 
przepisów prawa. Wszystkie ww. skargi zostały uznane przez Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców za bezzasadne. 

(dowód: akta kontroli str. 102-123) 

2.3. W toku kontroli NIK przeprowadziła badanie ankietowe wśród cudzoziemców 
zakwaterowanych w Ośrodku UDSC w Lininie. W badaniu wzięło udział 20 osób (wydano 
20 ankiet sporządzonych w języku rosyjskim), z czego wypełnionych wróciło 17 ankiet. W 
ankietach zakwaterowani cudzoziemcy skarżyli się na słabej jakości wyżywienie i małe 
porcje (w 5 ankietach) oraz na niskie świadczenia pieniężne (w 4 ankietach). W większości 
ankiet (10), pozytywnie oceniono utrzymanie pomieszczeń w czystości oraz spokój i 
bezpieczeństwo. 

(dowód: akta kontroli str. 577-638) 

2.4. Na terenie Ośrodka w budynku Nr 26 znajdowało się ambulatorium i izolatka 
(punkt medyczny). Opiekę medyczną zapewnia Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem a 
Szpitalem. W Ośrodku, przez 5 dni w tygodniu (w dni powszednie) pracował 1 lekarz  o 
specjalności pediatra, ortopeda-traumatolog i spec. rehabilitacji oraz dwie pielęgniarki. 
Psycholog przyjmował w każdy poniedziałek. Specjalistyczna opieka medyczna 
realizowana jest przez lekarzy specjalistów w przychodniach CKM MSW w Warszawie. 
Pomoc medyczna opłacana jest w formie składek miesięcznych w wysokości 235 złotych 
na osobę, na podstawie umowy zawartej pomiędzy UDSC a Centralnym Szpitalem 
Klinicznym MSW w Warszawie. Koszty opieki medycznej w okresie  2012- VI.2014 wyniosły 

                                                           
17 Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. 
18 Dz. U z 2002 , nr 5, poz.46. 
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1.562,9 tys. złotych. Wydatki na usługi stomatologiczne i rehabilitacyjne w ww. okresie 
wyniosły 110,5 tys. złotych. 

(dowód: akta kontroli str. 138-142,  370-371) 

2.5. Nauka języka polskiego dla cudzoziemców w Ośrodku odbywa się w sali w 
budynku Nr 30. Zajęcia prowadziła nauczycielka języka polskiego, zatrudniona na umowę 
zlecenie, w wymiarze 40 godzin (po 60 minut) na miesiąc (od 19 listopada 2014 r. jej 
wymiar czasu pracy określono na 35 godzin/miesiąc). Nauka odbywa się w 3 grupach: 
dzieci 6-9 lat – 3,5 godz. tygodniowo, młodzież w wieku 10-17 lat – 4 godz. tygodniowo (w 
okresie 1.09.2012-18.11.2013) i 3,5 godz. tygodniowo (w okresie 19.11.2013-18.12.2014) 
oraz dorośli – 2,5 godz. tygodniowo (w okresie 1.09.2012-18.11.2013) i 2 godz. tygodniowo 
(w okresie 1.09.2012-18.11.2013). Ośrodek UDSC w Lininie dostarczał każdemu uczniowi 
niezbędne pomoce szkolne (wyprawkę). Nauczycielka języka polskiego w Ośrodku 
wskazała, iż barierami w  nauce języka polskiego, są: niski poziom wyposażenia w pomoce 
szkolne sali do nauki języka polskiego, m in. brak  komputera oraz niewystarczająca liczba 
godzin nauki języka polskiego tygodniowo, w tym również przypadających na pomoc 
indywidualną dzieciom w odrabianiu prac domowych. W 2012 r. w zajęciach uczestniczyło 
ok. 20 osób, w 2013 liczba ta wzrosła do około 25 osób, natomiast w 2014 r. liczba 
uczestników jest zróżnicowana od 18 do 25 osób. Podczas zajęć przeprowadzane były 
testy  sprawdzające rozumienie poznanego słownictwa oraz rozumienie czytanego tekstu. 
Koszty poniesione na ten cel, związane z wynagrodzeniem nauczycielki, w okresie 2012 – 
VI 2014 wyniosły 24,0 tys. złotych. Niepełnoletnie dzieci i młodzież (w wieku 7-18 lat) 
zgłaszane są do Zespołu Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii, gdzie dzieci są 
przydzielane do szkół znajdujących się w okolicy Ośrodka: Gimnazjum w Cendrowicach (12 
uczniów z Ośrodka), Gimnazjum w Coniewie (29 uczniów z Ośrodka oraz Szkoła 
Podstawowa w Coniewie (29 uczniów z Ośrodka), Szkoła Podstawowa w Czachówku (20 
uczniów z Ośrodka) oraz Szkoła Podstawowa w Czaplinku (11 uczniów z Ośrodka)19. Dzieci 
z Ośrodka w Lininie dowożone są zorganizowanym transportem zapewnionym przez 
samorząd Góry Kalwarii. 

(dowód: akta kontroli str. 138-142, 371-372, 516-566) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie, zwracając jednak uwagę na niski poziom uczestnictwa 
cudzoziemców zamieszkujących w Ośrodku w lekcjach języka polskiego oraz na niską 
frekwencję w tych  zajęciach, na które uczęszczało w 2012 r. ok. 14%, w 2013 r. ok. 8% i w 
2014 r. ok. 10%. cudzoziemców 

 

Prawidłowo ść wypłat świadcze ń dla uchod źców. 

3.1. Wysokość świadczeń20 wypłacanych cudzoziemcom przebywającym w Ośrodku 
wynosi: na zakup odzieży i obuwia (jednorazowo 140 zł), środków higieny osobistej (20 zł 
miesięcznie), kieszonkowe (50 zł miesięcznie), ekwiwalent w zamian za wyżywienie (9 zł 
dziennie), a dla cudzoziemców przebywających poza Ośrodkiem - świadczenie pieniężne 
(od 12,5 do 25 zł miesięcznie w zależności od liczby osób w rodzinie). 

                                                           
19 Stan ilości uczniów uczęszczających do szkół podany za grudzień 2014 r. 
20 Wysokość świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy określone jest Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. ( Dz. U. Nr 261 z dnia 2 grudnia 2011 r. poz. 1564). 
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W 2012 r. wypłacono ogółem 1.827 świadczeń na kwotę 386,6 tys. zł, w tym na: zakup 
odzieży i obuwia – 60,2 tys. zł, środki higieny osobistej – 34,8 tys. zł, kieszonkowe – 87,5 
tys. zł, ekwiwalent na wyżywienie – 227,9 tys. zł, świadczenia pieniężne – 189,6 tys. zł. 

W 2013 r. wypłacono ogółem 3.296 świadczeń na sumę 781,4 tys. zł, w tym na: zakup 
odzieży i obuwia – 76,6 tys. zł, środki higieny osobistej – 63,1 tys. zł, kieszonkowe – 156,2 
tys. zł, ekwiwalent na wyżywienie – 445,8 tys. zł, świadczenia pieniężne na kwotę – 203,1 
tys. zł.  

W 2014 r. wypłacono ogółem 3.063 świadczenia na sumę 759,9 tys. zł, w tym na: zakup 
odzieży i obuwia kwotę 39,8 tys. zł, na środki higieny osobistej – 57,3 tys. zł, kieszonkowe – 
149,7 tys. zł, ekwiwalent za wyżywienie – 444,8 tys. zł, świadczenia pieniężne na kwotę – 
183,9 tys. zł.  

Na próbie 30 świadczeń (po 10 z każdego roku za okres 2012 – I półrocze 2014, w 
miesiącach styczeń i czerwiec) zbadano prawidłowość wypłaty świadczeń. Stwierdzono, że 
wypłat dokonywano wszystkim uprawnionym we właściwej wysokości i właściwym terminie. 
Wypłata tych świadczeń odbywała się w terminowo do 15 dnia każdego miesiąca za dany 
miesiąc z wyjątkiem kieszonkowego, które było wypłacane do 15 dnia następnego 
miesiąca.  

(dowód: akta kontroli str. 133-137, 652-830) 

W badanym okresie koszty utrzymania cudzoziemców w Ośrodku przedstawiały się  
następująco: w 2012 r. 2.854,8 tys. zł i w 2013 r. 4.231,9 tys. zł (wzrost o 48,2% w stosunku 
do 2012 r.) oraz 1.061,7 tys. zł w I kwartale 2014 r. Średnioroczny koszt utrzymania 
cudzoziemca przebywającego w Ośrodku wynosił: 19,0 tys. zł w 2012 r., 15,1 tys. zł w 
2013 r. oraz 15,6 tys. zł w I kwartał 2014 r. Średni koszt jednostkowy zmniejszył się 
wskutek wzrostu średniorocznej liczby mieszkańców ze 150 osób w 2012 r. do 281 osób w 
2013 r., natomiast w I kwartale 2014 r. średnioroczna liczba mieszkańców wyniosła 272 
osoby. 

(dowód: akta kontroli str. 130-137, 831-837) 
 

 

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

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

 

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 Kontroli21, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu realizacji wniosków pokontrolnych zawartych: w protokole 
kontroli sprawdzającej z dnia 8 grudnia 2014 r. sporządzonym przez Państwowego 
Inspektora Sanitarnego MSW na Obszarze Województwa Mazowieckiego.  

                                                           
21 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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2. Podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnictwa w lekcjach języka polskiego 
wszystkich cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy zamieszkałych 
w Ośrodku dla uchodźców w Lininie. 

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 

 

Prawo zgłoszenia 
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