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I. Dane identyfikacyjne 
Podlaski Oddział Straży Granicznej1, ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok 

 

gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej, od dnia 7 lipca 2021 r. 

gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 6 lipca 2021 r. 

(akta kontroli str. 9) 

 

1. Przygotowanie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców pod względem 
organizacyjnym, kadrowym, finansowym i prawnym do działań związanych 
z masowym napływem cudzoziemców na terytorium RP. 

2. Prawidłowość realizacji zadań przez strzeżone ośrodki dla cudzoziemców, w tym 
w sytuacji kryzysowej związanej z masowym napływem cudzoziemców na 
terytorium RP. 

 

Lata 2019-2021. Badaniami kontrolnymi mogą być objęte również dowody 
sporządzone przed i/lub po tym okresie, dotyczące zagadnień objętych kontrolą. 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Strategii 

 

 Jakub Dąbrowa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KST/73/2021 z 18 listopada 2021 r. i upoważnienie do kontroli nr KST/2/2022 
z 31 stycznia 2022 r.  

 Robert Sieńko, specjalista kontroli państwowej., upoważnienie do kontroli 
nr KST/72/2021 z 18 listopada 2021 r. i upoważnienie do kontroli nr KST/1/2022 
z 31 stycznia 2022 r.  

 Jakub Niemczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KST/74/2021 z 18 listopada 2021 r.  

 Magdalena Krakowska-Wąż inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KST/76/2021 z 14 grudnia 2021 r. 

 (akta kontroli str. 1-8) 

 

 
1 Dalej: Oddział SG, POSG lub Oddział w Białymstoku. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców4 w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej 
w Białymstoku5 był przygotowany do realizacji zadań związanych z przyjmowaniem 
i pobytem cudzoziemców, jednak w podjętych działaniach będących następstwem 
masowego napływu cudzoziemców w II poł. 2021 r. stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczące przede wszystkim utworzenia i funkcjonowania filii w Czerwonym Borze.  

Środki finansowe przekazywane POSG, m.in. w związku z masowym napływem 
cudzoziemców, umożliwiały prawidłowe funkcjonowanie ośrodka w Białymstoku oraz 
pozwoliły na utworzenie filii w Czerwonym Borze. Oddelegowania do pracy w SOdC 
funkcjonariuszy zarówno z jednostek organizacyjnych POSG, jak i innych Oddziałów 
Straży Granicznej zabezpieczyły odpowiednią obsadę kadrową. Zapewniono 
właściwy stan sanitarno-epidemiologiczny w SOdC. Cudzoziemcy przy przyjęciu do 
SOdC informowani byli o swoich prawach i obowiązkach w zrozumiałym dla siebie 
języku. O zdarzeniach nadzwyczajnych informowano sędziego penitencjarnego, 
a kary dyscyplinarne były nakładane na cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Cudzoziemcy otrzymywali posiłki przygotowane według dziennej normy 
wyżywienia z uwzględnieniem uwarunkowań religijnych, kulturowych i zdrowotnych. 
W SOdC respektowano przysługujące cudzoziemcom prawa takie jak prawo do 
odwiedzin, kontaktowania się z organami i organizacjami zewnętrznymi, posiadania 
przedmiotów religijnych. 

Pomimo dołożenia przez POSG należytej staranności przy tworzeniu filii 
w Czerwonym Borze, obiekty tam położone nie odpowiadały w pełni wymogom 
określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców6. 
Wynikało to z niewyodrębnienia w budynkach filii ośrodka pomieszczenia stołówki 
oraz niedopełnienia wymogu pokrycia ścian pomieszczeń farbą zmywalną. Ponadto 
przez okres dwóch miesięcy od daty uruchomienia filii w Czerwonym Borze nie 
uzupełniono dokumentacji z zakresu ppoż. tego obiektu i nie zapewniono 
cudzoziemcom możliwości korzystania z sieci Internet. Dodatkowo w ramach filii 
w Czerwonym Borze nie zapewniono opieki medycznej na poziomie 
odpowiadającym ośrodkowi w Białymstoku. Główną przyczyną powyższych 
nieprawidłowości był krótki okres na przystosowanie obiektów filii ośrodka do 
wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie strzeżonych ośrodków. 

Ponadto stwierdzono, że POSG nie zapewnił właściwej opieki psychologicznej 
cudzoziemcom, a także nieterminowo przyjmował od nich wnioski o ochronę 
międzynarodową. 

 

 

 

 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Dalej: SOdC, a w przypadku gdy mowa o poszczególnych obiektach dalej: SOdC – ośrodek w Białymstoku, 

ośrodek w Białymstoku lub ośrodek oraz SOdC – filia w Czerwonym Borze, filia w Czerwonym Borze lub filia 
ośrodka. 

5 Dalej: POSG. 
6 Dz. U. 2018 r. poz. 1576 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców 
pod względem organizacyjnym, kadrowym, 
finansowym i prawnym do działań związanych 
z masowym napływem cudzoziemców na terytorium RP 

SOdC w Białymstoku został utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2007 r. w sprawie utworzenia 
strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku8. Ośrodek w Białymstoku 
stanowił wyodrębnioną komórkę organizacyjną Komendy POSG. W okresie objętym 
kontrolą SOdC był podmiotem dedykowanym do umieszczania samotnych 
mężczyzn, który następnie przekwalifikowano na ośrodek dla rodzin i samotnych 
kobiet oraz wyodrębniono w nim oddział męski. Zmiany w funkcjonowaniu SOdC 
następowały w związku z nasilającą się presją migracyjną na odcinku granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej9 z Republiką Białoruską. Z dniem 13 sierpnia 2021 r. 
uruchomiono filię w Czerwonym Borze przeznaczoną dla rodzin z dziećmi 
i samotnych kobiet. Następnie z dniem 31 sierpnia 2021 r. ośrodek w Białymstoku 
również został przekwalifikowany na ośrodek dedykowany dla rodzin i samotnych 
kobiet. Dodatkowo od dnia 17 października 2021 r. w ośrodku w Białymstoku 
pomieszczenia po areszcie10 dla cudzoziemców zostały zaadaptowane na oddział 
męski. Łączna liczba miejsc przygotowanych dla cudzoziemców wynosiła 295 
z czego 148 miejsc zorganizowano w ośrodku w Białymstoku oraz 147 miejsc w filii 
w Czerwonym Borze. 

Filia w Czerwonym Borze powstała na podstawie Porozumienia z dnia 9 sierpnia 
2021 r. pomiędzy POSG z siedzibą w Białymstoku a Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, które dotyczyło użyczenia 
gruntu, pomieszczeń i systemu telewizji dozorowanej w Czerwonym Borze. 
Podstawą podpisania przedmiotowego porozumienia było pismo Komendanta 
Głównego SG z dnia 3 sierpnia 2021 r. do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców11 
z prośbą o adaptację budynków w Czerwonym Borze administrowanych przez 
UdSC. W odpowiedzi Szef UdSC pismem z dnia 10 sierpnia 2021 r. wyraził zgodę 
na przejęcie budynków o których mowa w porozumieniu12. Dodatkowo, w dniu 
5 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie robocze p.o. Naczelnika Wydziału – 
Kierownika SOdC z Zastępcą Dyrektora Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC 
dotyczące weryfikacji możliwości umieszczenia cudzoziemców na terenie otwartego 
ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze. O spotkaniu poinformowano 
Komendanta Głównego SG pismem z dnia 6 sierpnia 2021 r.  

 (akta kontroli str. 36-60, 3091, 3203-3204) 

Zgodnie z Wewnętrznym Podziałem Zadań SOdC z 28 stycznia 2019 r. w jednostce 
tej wyodrębniono następujące Sekcje: [1] ochrony, [2] edukacyjną, [3] obsługi 

 
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Dz. U. Nr 197, poz. 1434. Rozporządzenie zastąpione rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku (Dz. U. poz. 286). 
9 Dalej: RP. 
10 Działalność aresztu zawieszona została od końca 2016 r. 
11 Dalej: UdSC. 
12 Pismo Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 10 sierpnia 2021 r do Komendanta Głównego SG. 
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administracyjnej cudzoziemców, [4] ogólną, [5] konwojową oraz dwa samodzielne 
stanowiska13. W § 2 ww. aktu określono szczegółowy zakres zadań SOdC14. 

Od dnia 21 grudnia 2021 r. wprowadzony został nowy Wewnętrzny Podział Zadań, 
na podstawie którego poza dotychczas funkcjonującymi sekcjami w ramach SOdC 
utworzono Sekcję Obsługi Funduszy Zagranicznych. Do zadań SOdC określonych 
w § 2 tego aktu dodano m.in.: [1] powoływanie tłumaczy języków obcych do 
czynności służbowych w związku z wykonywaniem zadań z udziałem 
cudzoziemców, [2] współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi oddziału, 
instytucjami, organami i podmiotami w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonywania zadań SOdC oraz szereg obowiązków wewnętrznych o charakterze 
administracyjnym.  

(akta kontroli str. 16-33, 1848-1868) 

W okresie od stycznia 2019 r. do maja 2021 r. łączna liczba etatów w SOdC 
wynosiła 153, a od czerwca 2021 r. do listopada 2021 r. 152 etaty. Natomiast od 
grudnia 2021 r. zwiększono liczbę etatów zarówno na stanowiskach funkcjonariuszy 
ze 145 do 209, jak i na stanowiskach pracowników cywilnych z siedmiu do 
dziewięciu.  

Liczba obsadzonych stanowisk w okresie od stycznia 2019 r. do sierpnia 2021 r. 
zmieniała się i wynosiła odpowiednio od 129 do 137 funkcjonariuszy i pracowników 
(tj. od 84,3% do 89,5% wszystkich utworzonych etatów). Od września 2019 r. stan 
kadrowy SOdC został zwiększony do 150 osób i według stanu na dzień 30 listopada 
2021 r. wynosił odpowiednio 143 funkcjonariuszy i siedmiu pracowników cywilnych 
(tj. 98,7% wszystkich utworzonych stanowisk). Z kolei w związku z wprowadzonymi 
zmianami w zakresie wewnętrznego podziału zadań SOdC od dnia 21 grudnia 
2021 r. oraz zwiększeniem liczby etatów w SOdC, stan zatrudnienia wynosił 175 
funkcjonariuszy oraz siedmiu pracowników cywilnych tj. odpowiednio 83,7% obsady 
etatów na stanowiskach funkcjonariuszy oraz 77,8% na stanowiskach cywilnych. 

Od sierpnia 2021 r., w związku z dynamiczną sytuacją migracyjną i znacznym 
napływem cudzoziemców, do pracy w SOdC oddelegowywani byli funkcjonariusze 
z innych komórek organizacyjnych POSG oraz, w oparciu o art. 40 ust. 1 ustawy 

 
13 Starszego specjalisty ds. systemów teleinformatycznych oraz starszego referenta do spraw administracyjno-

biurowych. 
14 Tj. m.in. [1] przyjmowanie cudzoziemców do ośrodka na postawie postanowienia i nakazu sądu, oraz 

informowanie właściwego sądu o zwolnieniu cudzoziemca z ośrodka, [2] umożliwianie kontaktów 
z cudzoziemcami przebywającymi w Ośrodku, przedstawicielom instytucji działających na rzecz 
cudzoziemców i ochrony praw człowieka, przedstawicielom placówek dyplomatycznych akredytowanych na 
terytorium RP, przedstawicielom organów (…) prowadzących postępowania dotyczące cudzoziemców lub 
z ich udziałem, [3] umożliwienie cudzoziemcom przebywającymi w Ośrodku kontaktu z osobami wskazanymi 
we wniosku o widzenie, [4] bieżące monitorowanie stanu toczących się postępowań wobec cudzoziemców 
przebywających w Ośrodku, [5] prowadzenie działań zmierzających do potwierdzenia tożsamości i wydania 
zastępczych dokumentów podróży dla cudzoziemców przebywających w ośrodku, w tym wykonywanie zadań 
oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów, [6] prowadzenie działań 
zmierzających do identyfikowania cudzoziemców z kategorii wymagających szczególnego traktowania, 
w szczególności takich jak ofiary handlu ludźmi osoby wobec, których istnieje uzasadnione przypuszczenie, 
że były podmiotami przeżyć traumatycznych, [7] przyjmowanie od cudzoziemców przebywających w ośrodku 
wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz 
wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń o tożsamości cudzoziemca, [8] doręczanie cudzoziemcom przebywającym 
w ośrodku decyzji administracyjnych i postanowień (…) oraz odnotowywanie wydania decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu w dokumencie podróży cudzoziemca, [9] organizowanie pobytu cudzoziemcom 
przebywającym w ośrodku w czasie wolnym, [10] umożliwienie realizacji uprawnień cudzoziemców 
przebywających w ośrodku, [11] podejmowanie działań we współdziałaniu ze Służbą Zdrowia POSG lub 
innym zewnętrznym podmiotem leczniczym, które mają na celu zapewnienie cudzoziemcom opieki 
psychologicznej, [12] zapewnienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku właściwych warunków socjalno-
bytowych [13] podejmowanie we współpracy ze Służbą Zdrowia POSG lub innym zewnętrznym podmiotem 
leczniczym, działań zmierzających do zapewnienia opieki lekarskiej oraz właściwych warunków sanitarno-
epidemiologicznych i porządku w obiektach ośrodka. 
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z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej15, z innych Oddziałów Straży 
Granicznej. Spośród funkcjonariuszy POSG do pracy w SOdC w okresach od dnia 
9 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oddelegowano łącznie 
34 pracowników. Z kolei z innych oddziałów SG w okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r. łącznie oddelegowano 219 funkcjonariuszy. 
Oddelegowania odbywały się w okresach miesięcznych, trzytygodniowych 
i dwutygodniowych. Każdorazowo przed rozpoczęciem służby oddelegowani 
funkcjonariusze przechodzili instruktaż stanowiskowy oraz otrzymywali zakres 
obowiązków. Instruktaż polegał na zapoznaniu funkcjonariusza z SOdC, 
stanowiskiem pracy, zadaniami, zagrożeniami, zasadami bhp i ppoż. oraz zasadami 
wprowadzonymi w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych.  

(akta kontroli str. 16-35, 1838-1934) 

W latach 2019-2021 na prowadzenie SOdC wydatkowano odpowiednio 
11 749,3 tys. zł, 13 133,2 tys. zł, 20 552,9 tys. zł. Kwota wydatków poniesionych 
w 2021 r. w stosunku do 2020 r. znacząco wzrosła, tj. o 56,5%. Wynikało to zarówno 
ze zwiększonej liczby cudzoziemców, których przyjęto do SOdC (tj. 814 osób do 
końca grudnia 2021 r.16) oraz uruchomienia filii w Czerwonym Borze. Największą 
grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia, uposażenie oraz inne dodatkowe 
świadczenia pieniężne na rzecz pracowników i funkcjonariuszy, w tym: w 2019 r. – 
10 308,6 tys. zł, w 2020 r. – 11 768,8 tys. zł oraz w 2021 r. – 14 161,0 tys. zł. 
Kolejną grupę wydatków stanowiły zakupy rzeczowe oraz usługi17, które wyniosły 
odpowiednio 726,5 tys. zł w 2019 r., 609,5 tys. zł w 2020 r. oraz 5 526,4 tys. zł w 
2021 r. Wydatki ponoszone na SOdC były dokonywane na podstawie planu 
finansowego POSG oraz zmian wprowadzonych do tego planu. 

Koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem filii ośrodka wyniosły ok. 
1 113,9 tys. zł, w szczególności 490,9 tys. zł na usługi zbiorowego żywienia, 
126,0 tys. zł na zakup wyposażenia, 105,1 tys. zł na zakup usług remontowych, 
104,7 tys. zł na opiekę medyczną (w tym na usługi świadczone przez ratowników 
medycznych, pobyty w szpitalnych oddziałach ratunkowych i hospitalizacje) oraz 
42,8 tys. zł na zakup odzieży pościeli, materaców, koców i ręczników. Szczegółową 
analizą objęto wydatki poniesione na usługi zbiorowego żywienia cudzoziemców 
umieszczonych w filii w Czerwonym Borze.  

(akta kontroli str. 1951-1990, 2051-2429, 3092-3093) 

Od 1 września 2021 r. świadczenie usług z zakresu przygotowania i dostarczania 
posiłków dla cudzoziemców umieszczonych w filii w Czerwonym Borze zlecone 
zostało podmiotowi zewnętrznemu18. W okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 
31 października 2021 r. ww. usługi były świadczone na podstawie umów z dnia 
24 sierpnia 2021 r.19 oraz 12 października 2021 r.20 Zawarcie tych umów zostało 
poprzedzone rozpoznaniem rynku w trybie określonym w Decyzji Nr 15/D/21 
Komendanta POSG z dnia 17 marca 202121. Zgodnie z § 4 ust. 1 Decyzji nr 15/D/21 
w obu przypadkach dokonano rozpoznania rynku i przesłano zapytania ofertowe 

 
15 Dz. U. z 2021 r. poz. 1486 ze zm. Dalej ustawa o SG. 
16 O 598 więcej niż w 2020 r. oraz 452 więcej niż w 2019 r. 
17 Wydatki z paragrafów od 4210 do 4300. 
18 Tj. Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”.  
19 Umowa nr 50/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. pomiędzy POSG a Mazowiecką Instytucją Gospodarki 

Budżetowej MAZOVIA. 
20 Umowa nr 73/2021 z dnia 12 października 2021 r. pomiędzy POSG a Mazowiecką Instytucją Gospodarki 

Budżetowej MAZOVIA. 
21 Decyzja nr 15/D/21 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza 

z siedzibą w Białymstoku z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zamówień publicznych udzielanych w Podlaskim 
Oddziale Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku do których zgodnie 
z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się 
przedmiotowej ustawy. Dalej: Decyzja 15/D/21. 
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odpowiednio do sześciu oraz do pięciu podmiotów. W obydwu postępowaniach 
ofertę złożył jeden podmiot, z którym w związku ze spełnieniem wymogów 
określonych w zapytaniu ofertowym zawarto ww. umowy na usługi cateringowe.  

Kolejna umowa na przygotowanie i dostarczanie posiłków do filii ośrodka została 
zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych22. Zawarcie umowy Nr 87/29/202123 z wybranym podmiotem 
(tym samym, który dotychczas wykonywał usługi cateringowe) nastąpiło 
dopiero w dniu 26 listopada 2021 r., chociaż komisja przetargowa dokonała wyboru 
najkorzystniejszej oferty w dniu 11 października 2021 r. Przyczyną tego stanu był 
przedłużający się okres dopełnienia wymogów formalnych niezbędnych do zawarcia 
umowy po stronie podmiotu wybranego do realizacji zamówienia24, a także 
wydłużający się okres uzyskiwania zgody na zmianę planu finansowego POSG 
pozwalającej na zaciągniecie zobowiązania w kwocie 325,4 tys. zł25.  

W związku z powyższym w celu zagwarantowania wyżywienia cudzoziemcom 
przebywającym w filii w Czerwonym Borze w okresie od 1 do 25 listopada 2021 r. 
usługi cateringowe były zlecone bez zawierania umowy z podmiotem zewnętrznym. 
Rozliczenia w tym okresie odbywały się na podstawie faktur wystawianych za 
kolejne dni świadczenia tych usług. Płatności za usługi przygotowania i dostarczenia 
żywienia były realizowane przez POSG z zachowaniem terminów wynikających 
z umów i faktur. Na usługi cateringowe wydatkowano łącznie 490,9 tys. zł, w tym na 
podstawie kolejnych umów 137,9 tys. zł, 72,9 tys. zł oraz 181,1 tys. zł, zaś na 
podstawie faktur wystawionych w okresie od 1 do 25 listopada 2021 r. 99,0 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1988-2412, 3206-3210) 

SOdC do dnia 12 sierpnia 2021 r. dysponował budynkami położonymi na terenie 
Komendy POSG w Białymstoku, a po zawarciu porozumienia z Szefem UdSC 
z dniem 13 sierpnia 2021 r. uruchomiono filię ośrodka, w skład której weszły dwa 
budynki w Czerwonym Borze26.  

W związku z usytuowaniem ośrodka w Białymstoku na terenie zamkniętym, 
tj. Komendy POSG, obszar wokół niego został wyposażony w ogrodzenie zgodne 
z § 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków. 
Murowane ogrodzenie miało wysokość 3,15 m. zostało zakończone odkosami 
z drutem kolczastym o wysokości 0,9 m. Na teren ośrodka prowadziła brama 
wjazdowa o wysokości 3,05 m, zakończona odkosem z drutu kolczastego 
o wysokości 0,9 m. Natomiast teren wokół filii  w Czerwonym Borze został, zgodnie 
z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków, zabezpieczony 
ogrodzeniem ochronnym o wysokości ok. 2 m wykonanym z siatki stalowej 
w kolorze zielonym zainstalowanej na podmurówce betonowej. Ogrodzenie to 
zakończone było odkosami skierowanymi do wewnątrz terenu filii ośrodka 
z rozciągniętym drutem kolczastym (concertina) o wysokości 0,5 m.  

(akta kontroli str. 36-49, 2440-2517) 

Na terenie SOdC w Białymstoku znajdował się plac rekreacyjno-sportowy, na którym 
znajdowały się: [1] siłownia zewnętrzna, [2] utwardzone boisko wielofunkcyjne 
umożliwiające grę w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, [3] stół do gry w szachy 

 
22 Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.  
23 Umowa 87/28/2021 z dnia 26 listopada 2021 r pomiędzy POSG, a Mazowiecką Instytucją Gospodarki 

Budżetowej MAZOVIA na okres do dnia 8 grudnia 2021 r. przedłużona na podstawie aneksu nr 1 z 8 grudnia 
2021 r. na okres do momentu wykorzystania wartości kosztów związanych z wykonaniem umowy. 

24 Oczekiwanie na przedłożenie prawidłowego pełnomocnictwa przez wykonawcę, a następnie na podpisanie 
umowy przez osoby upoważnione w wybranym podmiocie do zawierania umów. 

25 Decyzja o zwiększeniu planu finansowego z dnia 16 listopada 2021 r. 
26 W dodatkowych obiektach użyczonych przez Szefa UdSC wcześniej mieścił się otwarty Ośrodek dla 

Cudzoziemców. 
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oraz [4] altana z ławkami. Z kolei na placu znajdującym się wokół budynków filii w 
Czerwonym Borze znajdowała się: [1] siłownia zewnętrzna, [2] cztery ławki, 
[3] boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę nożną lub koszykówkę oraz 
[4] drewniane stoły i ławki przed wejściami do części mieszkalnej obu budynków.  

W głównym budynku ośrodka w Białymstoku wyodrębniono pomieszczenia27, 
o których mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków. 
Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, o których mowa w § 3 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków znajdowały się w głównym 
budynku oraz w budynku wartowni28.  

Z kolei w dwóch budynkach filii w Czerwonym Borze przygotowano pomieszczenia, 
o których mowa § 3 ust. 1 w zw. § 3b ust. 2 rozporządzenia w sprawie strzeżonych 
ośrodków. W budynkach nr 24 i 25 znajdowało się trzynaście segmentów 
mieszkalnych, w skład których  weszło 39 pokoi mieszkalnych29 przeznaczonych dla 
147 cudzoziemców. W części administracyjno-gospodarczej budynków filii ośrodka 
wyodrębniono pomieszczenia, o których mowa § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
strzeżonych ośrodków30, z wyjątkiem stołówki co szerzej opisano w sekcji 
stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 2440-2537, 2546-2616) 

 
27 Na oddziale męskim znajdowały się cztery pomieszczenia mieszkalne, które przeznaczono dla maksymalnie 

18 cudzoziemców. W części Ośrodka przeznaczonej dla rodzin z dziećmi i samotnych kobiet znajdowało się 
29 pomieszczeń mieszkalnych, w których przewidziano miejsca dla 130 cudzoziemców. Poza pokojami dla 
cudzoziemców w części mieszkalnej Ośrodka znajdowały się pokój izolacyjny, biblioteka, dwie świetlice, dwie 
siłownie, dwie sale lekcyjne, dwa pomieszczenia, w których znajdowały się stanowiska komputerowe 
z dostępem do Internetu oraz trzy pomieszczenia do wykonywania praktyk religijnych (katolicka, prawosławna 
i muzułmańska). W częściach mieszkalnych znajdowały się również ustępy i umywalnie. Na oddziale męskim 
znajdowały się dwie łazienki. Natomiast w części przeznaczonej dla rodzin z dziećmi i samotnych kobiet 
cztery umywalnie z ustępami (po dwie na jednym piętrze). Dodatkowo zarówno na oddziale męskim jak 
i w części przeznaczonej dla rodzin z dziećmi i samotnych kobiet przygotowano trzy pomieszczenia pralni, 
które służyły również do odkażania, czyszczenia i suszenia odzieży i butów oraz trzy palarnie, które 
rozmieszczono po jednej na każdej kondygnacji ośrodka. 

28 W budynku wartowni znajdowały się pokój wartownika, sala edukacyjna (służąca również do organizowania 
widzeń), pomieszczenie techniki operacyjnej oraz pomieszczenie do służące do widzeń i czynności 
administracyjnych. Na parterze budynku głównego znajdowały się: [1] pomieszczenie kierownika zmiany 
z częścią socjalną przeznaczoną dla funkcjonariuszy, [2] dwa magazyny w tym jeden z czystą pościelą, 
a drugi z artykułami higienicznymi przeznaczonymi dla cudzoziemców, [3] pomieszczenie na brudną pościel, 
[4] kompleks trzech pomieszczeń wchodzących w skład stołówki, w tym sala główna służąca do spożywania 
posiłków i samodzielnego przygotowywania/podgrzewania posiłków, pomieszczenie do wydawania posiłków 
oraz pomieszczenie do zmywania brudnych naczyń, [5] dwie izolatki medyczne, [6] pomieszczenie depozytu, 
[7] pomieszczenia do przyjmowania cudzoziemców nowoprzyjętych do SOdC, [8] dwa pokoje do czynności 
administracyjnych (w tym przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej), z których jeden 
przystosowano również do wirtualnych widzeń dla cudzoziemców, [9] pokój lekarski (ambulatorium), 
[10] pokój psychologa, [11] dwie toalety przeznaczone dla personelu Ośrodka oraz [12] pokój socjalny 
pracowników obsługi SOdC. Na pierwszym budynku zorganizowano odpowiednio po jednym pomieszczenie 
profosa, pokoju Sekcji edukacyjnej, a na drugim piętrze pomieszczenie sekcji ochrony, pokój sekcji 
edukacyjnej oraz magazyn, w którym znajdowały się rzeczy przeznaczone dla cudzoziemców przekazane 
m.in. przez organizacje pozarządowe. 

29 Każdy segment mieszkalny w obu obiektach filii w Czerwonym Borze posiadał odrębną łazienkę. W części 
mieszkalnej budynków nr 24 i 25 wyodrębniono bibliotekę, dwie świetlice, siłownię, dwie sale lekcyjne, dwa 
pomieszczenia, w których znajdowały się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz 
pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych. Dodatkowo w przyziemiach obu budynków przygotowano 
pomieszczenia pralni, które służyły również do odkażania, czyszczenia i suszenia odzieży i butów. 

30 W części administracyjno-gospodarczej obiektów w Czerwonym Borze przygotowano odpowiednio w budynku 
nr 24: [1] pomieszczenie profosa (Sekcji Ochrony), [2] biuro Koordynatora filii w Czerwonym Borze, 
[3] pomieszczenia socjalne, [4] toaletę przeznaczoną dla personelu, [5] pokój sekcji dyżurnej, [6] pokój 
widzeń, [7] kuchnia umożliwiająca samodzielne przygotowanie/podgrzanie posiłków oraz służąca do 
wydawania posiłków, [8] ambulatorium, [9] pokój do czynności administracyjnych (w tym przyjmowania 
wniosków o ochronę międzynarodową), [10] pomieszczenie do wideokonferencji. Z kolei w budynku nr 25 
znajdowały się: [1] pomieszczenie depozytu, [2] trzy pomieszczenia magazynowe w tym z czystą pościelą, 
z artykułami higienicznymi, rzeczami przekazanymi przez organizacje pozarządowe oraz służące do 
przechowywania brudnej pościeli30, [3] pokój służby dyżurnej, [4] pomieszczenie do czynności 
administracyjnych (wykorzystywane również jako pokój psychologa), [5] kuchnia umożliwiająca samodzielne 
przygotowanie/podgrzanie posiłków oraz służąca do wydawania posiłków. 
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Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1-5 rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków 
umywalnie i ustępy Ośrodka w Białymstoku znajdowały się na każdej kondygnacji, 
spełniały wymogi dotyczące minimalnej liczby urządzeń natryskowych, misek 
ustępowych, umywalek i pisuarów w przeliczeniu na obowiązujący limit 
cudzoziemców umieszczanych w SOdC. W pomieszczeniach tych wyodrębniono 
zarówno kabiny natryskowe jak i ustępowe, wyposażono je w umywalki i pisuary 
oraz zapewniono dopływ ciepłej i zimnej wody do urządzeń sanitarnych. Drzwi do 
kabin również spełniały wymogi określone § 7 ust. 5 pkt 6 rozporządzenia w sprawie 
strzeżonych ośrodków, tj. były wykonane ze szkła mlecznego. 

W budynkach filii w Czerwonym Borze w każdym segmencie mieszkalnym 
znajdowała się wspólna łazienka (jedna na trzy pokoje mieszkalne) wyposażona 
w miskę ustępową, umywalkę, lustro, prysznic z zasłoną i kaloryfer ścienny.31 

(akta kontroli str. 2440-2536, 2546-2616) 

W związku z rosnącą liczbą cudzoziemców, którzy od sierpnia 2021 r. byli 
umieszczani w SOdC, do ustalenia powierzchni mieszkalnej przypadającej na 
jednego cudzoziemca miał zastosowanie § 11 ust. 1a rozporządzenia w sprawie 
strzeżonych ośrodków. Wszystkie obiekty SOdC spełniały wymogi minimalnej 
powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego cudzoziemca określone 
w przywołanym przepisie, tj. minimum 2 m2. Maksymalna liczba cudzoziemców, 
która zgodnie z § 11 ust. 1a rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków mogła 
być umieszczona w SOdC wynosiła odpowiednio 269 osób w budynku ośrodka 
w Białymstoku oraz 195 osób w budynkach filii w Czerwonym Borze. Natomiast 
liczba miejsc dla cudzoziemców w SOdC wynosiła 148 w budynku ośrodka 
w Białymstoku oraz 147 w dwóch obiektach filii w Czerwonym Borze. W wyniku 
oględzin ustalono, że powierzchnia pokojów mieszkalnych przypadających na 
jednego cudzoziemca przebywającego w SOdC32 wynosiła od ok. 2,3 m2 do 
ok. 7,27 m2. 

(akta kontroli str. 2518-2536, 2546-2616, 3203-3204) 

Komenda POSG posiadała aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego 
stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji nr 47/D/19 Komendanta POSG z dnia 
3 grudnia 2019 r. Ostatnia aktualizacja dokumentu została wykonana w dniu 
1 grudnia 2021 r., tj. zgodnie z wymogiem określonym w § 6 ust. 7 rozporządzenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów33. 
Dokument ten zawierał wszystkie elementy, o których mowa w § 6 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. Według załącznika do Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego budynek SOdC został zakwalifikowany do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I, III i V oraz klasy odporności pożarowej „B” 34. Do ZL I 
zakwalifikowano pomieszczenie stołówki, w której jednocześnie mogło przebywać 
ok. 70 osób. Natomiast do klasy ZL III zakwalifikowano pomieszczenia 
administracyjno-gospodarcze.  

Pracownik odpowiedzialny za ochronę ppoż. w POSG dokonywał czynności 
kontrolnych oraz przeglądów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach 
ośrodka w Białymstoku. Przeglądy stanu ochrony przeciwpożarowej ww. budynkach 

 
31 Zgodnie z § 3b ust 3 rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków w przypadku obiektów filii 

w Czerwonym Borze zastosowania nie miały wymogi dotyczące liczby umywalni, ustępów i umywalek 
określone w § 7 ust. 5 przywołanego wyżej rozporządzenia. 

32 Dotyczy wszystkich budynków SOdC tj. Ośrodka w Białymstoku oraz filii w Czerwonym Borze. 
33 Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony ppoż. 
34 Tj. zgodnie z § 209 i 212 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze 
zm.). Dalej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków. 
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zostały przeprowadzone odpowiednio 12 czerwca 2019 r. oraz 23 czerwca 2021 r. 
Dotyczyły one m.in. drożności dróg pożarowych, oznakowania obiektu znakami 
przeciwpożarowymi i ewakuacyjnymi, stanu drzwi pożarowych w budynku oraz 
stanu urządzeń przeciwpożarowych. W wyniku ostatniego przeglądu pracownik 
odpowiedzialny za ochronę ppoż. nie stwierdził nieprawidłowości w ww. zakresie.  

Budynki filii w Czerwonym Borze oznaczone nr 24 i 25, posiadały wdrożone w lutym 
2018 r. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Obydwa dokumenty zostały 
zaktualizowane w dniu 28 lutego 2020 r. zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia 
w sprawie ochrony ppoż. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego sporządzone dla 
ww. budynków zawierały wszystkie elementy, o których mowa w § 6 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. Zgodnie z zapisami zawartymi zarówno 
w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku nr 24 jak i 25 wskazano, że: 
„budynek przeznaczony jest przede wszystkim na pokoje mieszkalne dla uchodźców 
oraz znajdują się w nim pomieszczenia techniczne, kuchnia i magazynki”. Według 
danych zawartych w tych dokumentach łączna liczba osób, która mogła przebywać 
w każdym z budynków wynosiła 110 osób. Obydwa budynki w Czerwonym Borze 
zgodnie z informacjami zawartymi w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego 
zostały zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL V oraz klasy odporności 
pożarowej „C”35. W związku z zaadaptowaniem przez Straż Graniczną budynków nr 
24 i 25 w Czerwonym Borze na potrzeby filii ośrodka nie zmieniał się sposób ich 
użytkowania. Zmianie uległo tylko miejsce zbiórki (teren dla ewakuowanych) na 
wypadek pożaru. Zgodnie z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego dla tych budynków na miejsce zbiórki wyznaczono teren przed 
budynkiem nr 63. Po wykonaniu ogrodzenia terenu wokół budynków 24 i 25 
wyznaczono nowe miejsca zbiórki znajdujące się na placu przed tymi budynkami. 
Nie skutkowało to koniecznością dokonywania zmian w Instrukcjach 
Bezpieczeństwa Pożarowego sporządzonych na potrzeby obu budynków 
wykorzystywanych przez POSG. Powyższe dokumenty były udostępniane 
funkcjonariuszom pełniącym służbę w filii ośrodka w celu zapoznania się 
z obowiązującymi przepisami ppoż.36. 

Ustalono natomiast, że udokumentowany przegląd w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej budynków filii w Czerwonym Borze, w wyniku którego dokonano 
uzupełnienia oznakowania przeciwpożarowego budynków oraz sporządzenia 
dokumentacji dotyczącej ewakuacji z budynków na wypadek pożaru dokonano 
dopiero w październiku 2021 r. (tj. blisko dwa miesiące po otwarciu filii ośrodka), co 
szerzej opisano w sekcji stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 2617-2638) 

Pomieszczenia ośrodka w Białymstoku spełniały wymogi określone 
w § 5 rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków, w tym pomalowane były 
farbą zmywalną, wyposażone w punkty świetlne umieszczone na suficie i gniazda 
wtykowe, a dodatkowo w umywalniach, ustępach i pralniach podłogi pokryte były 
gresem, a ściany glazurą do wysokości co najmniej 2 m. Pomieszczenia filii 
w Czerwonym Borze spełniały wymogi określone w ww. przepisie poza jednym        
– dotyczącym pomalowania pomieszczeń farbą zmywalną, co szerzej opisano 
w sekcji stwierdzone nieprawidłowości. 

Pokoje dla cudzoziemców w każdym z obiektów SOdC były wyposażone m.in. 
w łóżka pojedyncze lub piętrowe, krzesła, stoły, szafki i szafy. Pomieszczenia 
mieszkalne w budynku ośrodka w Białymstoku odpowiadały również pozostałym 
wymogom określonym w § 6 rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków, 

 
35 Tj. zgodnie z § 209 i 212 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków. 
36 Zapoznanie się z Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego funkcjonariusze potwierdzali na piśmie. 
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w tym były wyposażone w podłogi trwałe i zmywalne, okna uchylne, ogrzewanie 
oraz wentylację grawitacyjną. Z kolei w wyniku oględzin przeprowadzonych w filii 
ośrodka ustalono, że w zakresie wyposażenia nie wszystkie pomieszczenia 
mieszkalne spełniały wymogi określone w § 6 pkt 3) rozporządzenia w sprawie 
strzeżonych ośrodków dotyczące ogrzewania zapewniającego temperaturę według 
norm określonych w odrębnych przepisach. Dodatkowo stan sanitarny niektórych 
pomieszczeń mieszkalnych oraz łazienek budził zastrzeżenia ze względu na 
obecność grzybów pleśniowych na ścianach i sufitach. Skutkowało to przekazaniem 
do Komendanta POSG informacji o stwierdzeniu bezpośredniego 
niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia37 – co szerzej opisano w sekcji stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 2440-2616) 

W SOdC respektowano odmienność kulturową i religijną cudzoziemców. 
Funkcjonariusze zobowiązani byli, poprzez nadane im zakresy czynności do m.in. 
przestrzegania zasad tolerancji i poszanowania godności człowieka. W regulacjach 
wewnętrznych38 POSG zwracano szczególną uwagę na uwzględnianie w kontakcie 
z cudzoziemcem jego stanu psychofizycznego oraz uwarunkowań kulturowych. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami pobytu w strzeżonym ośrodku, cudzoziemcy 
uprawnieni byli, o czym informowano ich przy przyjęciu do ośrodka, do posiadania 
przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych, korzystania z posług 
religijnych oraz słuchania i oglądania nabożeństw transmitowanych przez środki 
masowego przekazu.  

Komendant POSG w udzielonych wyjaśnieniach wskazał, że: na etapie rekrutacji do 
służby położony jest nacisk na brak uprzedzeń u kandydata w zakresie 
wyznawanych religii, narodowości, ras czy obyczajów kulturowych, a w pierwszym 
możliwym terminie funkcjonariusz zostaje wysłany na szkolenia z wrażliwości 
międzykulturowej i specyfiki pracy z cudzoziemcami z różnych kręgów kulturowych.  

Szkolenia organizowane były w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży 
Granicznej w Lubaniu. W latach 2019-2021, liczba osób przeszkolonych w zakresie 
tej tematyki wyniosła 50 na 146 pracujących w SOdC, w tym odpowiednio w 2019 r. 
– 19 osób, 2020 r. – 19 osób oraz 2021 r. – 12 osób.  

Komendant POSG wyjaśnił, że: mniejsza ilość szkoleń w latach 2019-2021 
w porównaniu do lat poprzednich spowodowana była oficjalnym ogłoszeniem 
istnienia nowej choroby zakaźnej COVID-19. Stopniowe wprowadzanie związanych 
z tym restrykcji i ograniczeń bezpośrednio wpłynęło na decyzję o zawieszeniu 
kursów i szkoleń stacjonarnych w ośrodkach szkoleń Straży Granicznej. 

W latach 2019-2021 żaden z funkcjonariuszy oraz pracowników POSG nie został 
ukarany dyscyplinarnie za brak respektu i poszanowania dla kultury i religii 
cudzoziemców przebywających w SOdC. 

W latach 2019-2021 w POSG szkolenia językowe zostały przeprowadzone łącznie 
dla 14 osób wykonujących zadania w SOdC, w tym odpowiednio w 2019 r. – dla 
pięciu osób, 2020 r. – pięciu osób i 2021 r. – dla czterech osób. Ponadto w latach 
2019-2021 został zrealizowany przez podmioty zewnętrzne Projekt39 o nazwie 
Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – 
część II z języka angielskiego dla funkcjonariuszy i pracowników SOdC, w łącznej 
liczbie 62 osób, w tym odpowiednio w latach 2019-2020 dla 33 osób, zaś w latach 

 
37 Zgodnie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK. 
38 Np. wytyczne dotyczące prowadzenia rozmów informacyjnych z 26 lutego 2019 r., Wytyczne z 5 maja 2016 r. 

dotyczące przeprowadzania czynności służbowych w pomieszczeniach przeznaczonych na salę modlitw 
cudzoziemców wyznania muzułmańskiego. 

39 Projekt 1/9-2018/BK – FAMI. 
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2020-2021 dla 29 osób. Przeszkolenie osób dokumentowane było w rejestrze 
szkoleniowym w POSG.  

W POSG nie było opracowanych procedur określających wymagania językowe oraz 
warunkujących możliwość skierowania na szkolenia funkcjonariuszy i personelu 
cywilnego wyznaczonego do realizacji zadań w SOdC. POSG prowadził wewnętrzną 
ewidencję funkcjonariuszy i pracowników SOdC w zakresie znajomości języków 
obcych. Według stanu na dzień 30 listopada 2021 r. dziewięciu 
funkcjonariuszy/pracowników SOdC (6,5% obsady SOdC) posiadało wykształcenie 
wyższe filologiczne na kierunkach takich jak: filologia rosyjska, filologia angielska, 
filologia polsko-białoruska, kolejne 65 osób (44,5% obsady SOdC) ukończyło 
kursy/szkolenia językowe na poziomie nauczania od A1 do B2 z języków 
angielskiego lub rosyjskiego. Znajomość języków obcych pozostałych 72 
funkcjonariuszy/pracowników (49,3% obsady SOdC) wynikała jedynie ze złożonych 
przez nich deklaracji, z których wynikało, że posługują się językami obcymi40 na 
poziomie od A1 do C1.  

Spośród 80 funkcjonariuszy sekcji ochrony SOdC tylko 32 (40%) miało ukończone 
kursy/szkolenia językowe. Pozostałych 48 (60%) funkcjonariuszy deklarowało 
znajomość języków obcych na poziomie od A1 do B2. Spośród wszystkich 
pracowników sekcji ochrony aż 30 (37,5%) ukończyło kurs/ szkolenie językowe lub 
zadeklarowało znajomość języka obecnego na poziomie nie wyższym niż A1 lub A2, 
tj. na poziomie podstawowym. Do zadań sekcji ochrony natomiast, zgodnie 
z Wewnętrznym Podziałem zadań SOdC w Białymstoku, należały m.in.: realizacja 
czynności związanych z przyjmowaniem cudzoziemców do strzeżonego ośrodka lub 
aresztu dla cudzoziemców, przeprowadzenie kontroli osobistej cudzoziemców 
i podejmowanie interwencji w przypadku zakłócenia przez cudzoziemców porządku 
na terenie obiektu. Kandydaci do służby w SG zdawali test ze znajomości języka 
obcego podczas postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 
2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej41. 
Komendant POSG wyjaśnił, że: w przeważającej większości, przebywający 
w ośrodku cudzoziemcy posługują się językiem angielskim, znają go na poziomie 
podstawowym co wystarcza do skutecznej komunikacji, zatem podnoszenie 
kwalifikacji językowych jest kwestią stricte indywidualną, zależną od potrzeby 
służby.  

SOdC nie posiada etatów tłumaczy. Realizacja tłumaczeń odbywała się na 
podstawie umów ustnych, rozliczonych następnie na podstawie wystawionej przez 
tłumacza faktury. Na każdą okoliczność powołania tłumacza sporządzana była 
notatka służbowa. W latach 2019-2021 ilość zrealizowanych tłumaczeń42 wyniosła 
566, w tym odpowiednio w roku: 2019 – 169, w 2020 – 81, zaś w 2021 – 316. 

W POSG funkcjonowały stosowne algorytmy dotyczące postępowania z ofiarami 
handlu ludźmi, tj. algorytm postępowania dla funkcjonariuszy organów ściągania 
w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi oraz algorytm identyfikacji 
i postępowania wobec małoletniej ofiary handlu ludźmi dla funkcjonariuszy Policji 
i Straży Granicznej. Zostały one opracowane w ramach grupy wsparcia ofiar handlu 
ludźmi, która działała pod przewodnictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.  

 
40 Przede wszystkim językami angielskim i rosyjskim. Pięciokrotnie zadeklarowano znajomość języka 

niemieckiego, jednokrotnie francuskiego oraz białoruskiego. 
41 Dz. U. Nr 23 poz. 175 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. 
42 Języki obce podlegające tłumaczeniom na język polski: dari, paszto, urdu, perski, arabski, wietnamski, bangla, 

turecki, kurdyjski, francuski, farsi, somalijski, chiński, hindi, angielski, hiszpański, rosyjski, gruziński, tamilski, 
niemiecki. 
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(akta kontroli str. 254-298, 758-803, 1627-1631) 

W okresie objętym kontrolą w POSG było zatrudnionych dwóch psychologów, 
wewnętrzny oraz zewnętrzny. W ośrodku w Białymstoku zadania psychologiczne 
wykonywali wspólnie, zaś w filii w Czerwonym Borze zadania te wykonywał 
psycholog wewnętrzny. Psycholog wewnętrzny był jednocześnie funkcjonariuszem 
SG, natomiast psychologiem zewnętrznym była osoba wybrana w procedurze 
konkurencyjnej. Psycholog wewnętrzny świadczył usługi psychologiczne 
w wymiarze pełnego etatu od dnia 1 lipca 2019 r., zaś uprawnienia psychologiczne 
uzyskał w dniu 22 czerwca 2018 r. Psycholog zewnętrzny zgodnie z zawartymi 
umowami o świadczenie usług psychologicznych, wykonywał usługi przez osiem 
godzin tygodniowo. 

(akta kontroli str. 1804-1825, 2845-3250) 

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w POSG regulowała decyzja Nr 7/D/17 
Komendanta POSG w Białymstoku z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kontroli 
zarządczej w POSG43. W akcie tym określono m.in. obowiązki w zakresie kontroli 
zarządczej kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału oraz tryb 
sporządzania dokumentów dotyczących kontroli zarządczej. 

Podstawowy dokument sporządzany na podstawie decyzji Nr 7/D/17 stanowił Plan 
działalności POSG. W latach 2019-2021 przedmiotowe Plany były opracowywane 
i przedstawiane do akceptacji Komendanta zgodnie z § 4 ust. 7 decyzji Nr 7/D/17. 
W planach tych określono m.in. cel związany z SOdC polegający na zapewnieniu 
odpowiedniej ilości miejsc dla cudzoziemców. W ramach tego celu przewidziano 
zadania służące jego realizacji. Należały do nich: [1] współpraca ze służbą zdrowia 
POSG, [2] przeciwdziałanie niszczeniu przez cudzoziemców pomieszczeń 
i wyposażenia SOdC, [3] współpraca z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia POSG 
celem utrzymania pomieszczeń i urządzeń SOdC w stanie umożliwiającym ich 
użytkowanie. Ryzyka do poszczególnych celów określonych w planach działania 
POSG na lata 2019-2021 były zawarte w odrębnych dokumentach pn. Analiza 
Ryzyka, sporządzanych corocznie zgodnie § 5 ust. 5 decyzji Nr 7/D/17. Naczelnik 
SOdC w latach 2019-2021 dokonywał kompleksowej analizy poprzez identyfikację 
ryzyk, ustalenia przyczyn ich występowania, oszacowania tych ryzyk w skali 
punktowej oraz wskazania działań zaradczych w celu wyeliminowania lub 
zmniejszenia skutku wystąpienia ryzyka. W SOdC w latach 2019-2021 
zidentyfikowano i oceniono na poziomie prawdopodobnym cztery następujące 
ryzyka: [1] możliwość wystąpienia choroby zakaźnej wymagającej kwarantanny, 
[2] możliwość uszkodzenia przez cudzoziemców elementów systemu zabezpieczeń 
ochronnych SOdC, [3] możliwość buntu wśród cudzoziemców lub konfliktu między 
nimi oraz [4] możliwość wystąpienia zdarzeń losowych w postaci pożaru, zalania, 
uszkodzenia sieci energetycznej bądź ciepłowniczej w okresie niskich temperatur. 
Istotność tych ryzyk ustalono jako „średnią” oraz przewidziano, że postępowanie 
z ryzykiem będzie polegało na zapobieganiu poprzez działania określone w planach 
postępowania z ryzykiem. Dla każdego z ww. ryzyk określono szereg działań 
mających na celu zapobieganie wystąpienia któregoś z tych ryzyk. Analiza stopnia 
realizacji celów z planu działania POSG w lata 2019-2021 wykazała, że cele 
i zadania określone w tym dokumencie zostały zrealizowane, a ryzyka dotyczące 
działalności SOdC były monitorowane. 

(akta kontroli str. 2721-3090)  

W okresie objętym kontrolą zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej44 oraz § 8 ust. 1, § 9 i § 10 ust. 1 i 5 załącznika 

 
43 Dalej: decyzja Nr 7/D/17. 
44 Dz. U. z 2020 r. poz. 224. 
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nr 1 do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu 
przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach 
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych45, w POSG opracowywano i zatwierdzano roczne plany kontroli. Za 
ich przygotowanie odpowiedzialny był Wydział Kontroli POSG. W latach 2019-2021 
według informacji zawartych w tych dokumentach ujęto odpowiednio po 10 kontroli 
w 2019 i 2020 r. oraz osiem kontroli w 2021 r. Spośród wszystkich 28 tematów 
kontroli jeden dotyczył SOdC. Kontrola ta została zrealizowana w 2019 r. i dotyczyła 
„Prawidłowości realizacji doprowadzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5b 
ustawy o SG”. Kontrola obejmowała przede wszystkim prawidłowość realizacji 
zadań Sekcji konwojowej SOdC. W wyniku tej kontroli wydano ocenę Pozytywną z 
uchybieniami. Stwierdzone w jej wyniku nieprawidłowości dotyczyły [1] sposobu 
ewidencjonowania dokumentacji służbowej wytwarzanej w Sekcji Konwojowej oraz 
[2] zasad brakowania i niszczenia zbędnej dokumentacji służbowej. W efekcie 
przeprowadzonej kontroli w Sekcji konwojowej SOdC: [1] usprawniono sposób 
ewidencjonowania ww. dokumentacji poprzez wprowadzenie rejestrów wykonywanej 
dokumentacji, [2] w zakresie brakowania i niszczenia dokumentów wprowadzono 
obowiązek sporządzania protokołu brakowania tych dokumentów oraz [3] 
przeprowadzono szkolenie funkcjonariuszy Sekcji konwojowej na temat 
wytwarzania, brakowania i niszczenia dokumentacji służbowej. W kolejnych latach, 
tj. 2020- 2021 Wydział kontroli nie realizował kontroli w SOdC. 

(akta kontroli str. 2639-2683, 2717-2718, 2720) 

W latach 2019-2021 Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego w POSG w oparciu 
o art. 283 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych46 oraz § 7 
ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia z Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. 
w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu47 
sporządzał roczne plany audytu wewnętrznego. Na podstawie tych dokumentów 
ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie zaplanowano działań zapewniających 
oraz czynności sprawdzających obejmujących bezpośrednio tematykę związaną 
z SOdC. Natomiast na lata 2020-2021 przewidziane były czynności doradcze 
dotyczące działań realizowanych wobec cudzoziemców. W 2020 r. tematyka 
czynności doradczych dotyczyła Analizy czynności podejmowanych przez SG 
w kwestii stosowania środka zapobiegawczego w postaci SOdC lub aresztu dla 
cudzoziemców. Z kolei w 2021 r. czynnościami doradczymi objęto Analizę czynności 
podejmowanych przez SG w kwestii stosowania środka zapobiegawczego w postaci 
SOdC lub aresztu dla cudzoziemców48 oraz Analizę procesu planowania i taktyki 
prowadzenia działań kontrolnoweryfikacyjnych wobec cudzoziemców na terytorium 
RP49.   

Zgodnie z art. 283 ust. 5 ustawy fp oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
audytu z prowadzonych działań i czynności Kierownik Zespołu Audytu 
Wewnętrznego sporządzała corocznie Sprawozdania z prowadzenia audytu. 
W sprawozdaniu z 2021 r. wskazano zalecania z prowadzonych czynności 
doradczych dotyczących „Analizy czynności podejmowanych przez SG w kwestii 
stosowania środka zapobiegawczego w postaci SOdC lub aresztu dla 
cudzoziemców”. Zalecenia te dotyczyły m.in. [1] rozważenia możliwości 
podniesienia etatów funkcjonariuszom pełniącym służbę na najniższych etatach 

 
45 Dz. Urz. Min. SW poz. 43, ze zm.  
46 Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dalej: ustawa fp. 
47 Dz. U. z 2018 r. poz. 506. Dalej: rozporządzenie w sprawie audytu. 
48 Była to kontynuacja działania doradczego rozpoczętego w 2020 r. – działanie realizowane było do dnia 

26 lutego 2021 r. 
49 Działanie z związku decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej zostało przesunięte na 2022 rok. 
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w poszczególnych grupach/zespołach/referatach do spraw cudzoziemców w POSG, 
[2] rozważenia możliwości ukompletowania wakujących stanowisk 
w poszczególnych grupach/zespołach/referatach do spraw cudzoziemców w POSG, 
oraz [3] podjęcia działań zmierzających do usprawnienia sposobu gromadzenia 
dokumentacji oraz sprawozdawczości Systemie Obsługi Cudzoziemców.50  

(akta kontroli str. 190-221, 2684-2716, 2719) 

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

1. Pomieszczenia filii w Czerwonym Borze nie spełniały niektórych wymogów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie strzeżonych ośrodków oraz 
rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie51. W budynkach tych nie 
wyodrębniono pomieszczenia stołówki, które zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 7 
rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków powinno wchodzić w skład 
SOdC. Pomieszczenia te nie spełniały też wymogu określonego § 5 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków w zakresie pokrycia ścian 
pomieszczeń farbą zmywalną. W czterech pokojach mieszkalnych52 oraz jednej 
łazience53 nie zapewniono również odpowiednich warunków cieplno-
wilgotnościowych, o których mowa w § 322 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych budynków, co skutkowało powstaniem zagrzybienia na 
ścianach i sufitach tych pomieszczeń. Dodatkowo w dwóch z czterech wyżej 
wskazanych pokoi mieszkalnych niesprawne ogrzewanie nie zapewniało 
temperatury zgodnej z normą określoną w § 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie 

strzeżonych ośrodków.  

W związku z ww. stanem sanitarnym pomieszczeń na podstawie art. 51 ust. 1 
ustawy o NIK w toku kontroli skierowano do Komendanta POSG 
zawiadomienie o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia 
cudzoziemców przebywających w filii ośrodka.  

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o NIK Komendant POSG niezwłocznie 
poinformował o podjętych działaniach zapobiegających stanowi zagrożenia. 
Polegały one m.in. na dokonaniu sprawdzenia wszystkich pomieszczeń 
użytkowanych przez cudzoziemców pod kątem stanu sanitarnego, 
przeniesieniu cudzoziemców z pomieszczeń wymagających prac remontowych 
do wolnych pokoi mieszkalnych w Czerwonym Borze i Białymstoku, ustaleniu 
z Kierownikiem Obiektu – pracownikiem Urzędu ds. Cudzoziemców zakresu 
prac remontowych, które miały być zrealizowane przez pracowników UdSC. 

W wyniku weryfikacji prawidłowości realizacji ww. czynności ustalono, że 
pomieszczenia mieszkalne oraz łazienki w Obiektach SOdC zostały 
odgrzybione i pomalowane, a w segmentach 11 i 12 przywrócono sprawność 
grzejników.  

(akta kontroli str. 2537-2616, 3211-3214) 

2. Jednostka w sposób nierzetelny realizowała obowiązki z zakresu ochrony 
ppoż., albowiem dokonała oznakowania obiektów filii w Czerwonym Borze oraz 
sporządzenia planów ewakuacyjnych i sytuacyjnych tych budynków dopiero 
w październiku 2021 r., tj. po dwóch miesiącach od uruchomienia filii ośrodka. 

W wyjaśnieniach Komendant POSG wskazał, że: w momencie przekazania do 
użytkowania budynków były on wyposażone we wszelkie niezbędne sprzęty 

 
50 Dalej: SOC 
51 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków. 
52 Dwóch w budynku nr 24 i dwóch w budynku nr 25. 
53 W segmencie nr 8 w budynku 25. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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i oznakowania związane z ochroną przeciwpożarową. Osoba zajmująca się 
tematyką ppoż. w POSG w momencie przekazania w użytkowanie budynków 
filii SOdC w Czerwonym Borze przebywała na urlopie wypoczynkowym. Wobec 
braku zastrzeżeń co do bezpieczeństwa pożarowego nie została z niego 
odwołana. W dniu 7 września 2021 r. dokonano nieudokumentowanego 
przeglądu stanu warunków z zakresu ochrony przeciwpożarowej celem 
rozeznania ewentualnych potrzeb i kierunków dalszego działania. Stanowiące 
wyposażenie budynków oznakowanie ewakuacyjne, znaki ppoż. oraz sprzęt 
ppoż. były sukcesywnie niszczone przez osoby przebywające w ośrodku. 
Niezwłocznie więc przystąpiono do opracowywania graficznych planów 
ewakuacyjnych i graficznego planu sytuacyjnego na wypadek zagrożenia 
pożarowego budynków nr 24 i 25, (...) ponieważ jest to proces czasochłonny, 
więc nie  zostały one zaimplementowane w budynkach od razu. W dniu 
5 października wystąpiono o zakup brakującego na ten moment oznakowania 
przeciwpożarowego. 

Zdaniem NIK, w celu zachowania bezpieczeństwa ppoż. budynków filii 
w Czerwonym Borze działania przede wszystkim w zakresie przygotowania 
planów sytuacyjnych i planów ewakuacji powinny były zostać zrealizowane 
przed jej uruchomieniem. NIK odnotowała przy tym, że podjęte działania 
(pomimo, że nastąpiło to po dwóch miesiącach od uruchomienia obiektów 
w Czerwonym Borze) zostały zrealizowane prawidłowo, co potwierdziły 
czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone przez Państwową Straż 
Pożarną. Z protokołu sporządzonego w dniu 7 grudnia 2021 r. wynikało, że 
budynki filii ośrodka były prawidłowo wyposażone w urządzenia 
przeciwpożarowe i spełniały wymagania ochrony przeciwpożarowej. W związku 
z przeprowadzanymi czynności kontrolno-rozpoznawczymi przedstawiciel 
Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie nie stwierdził nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 613-617, 1617-1625, 2617-2630) 

POSG w latach 2019-2021 zapewnił realizację zadań SOdC w sposób należyty. 
Utworzenie filii w Czerwonym Borze, w związku z masowym napływem 
cudzoziemców, umożliwiło zapewnienie miejsca dla wszystkich osób kierowanych 
do SOdC. Wskazane obiekty zostały zaadaptowane na potrzeby SOdC stosownie 
do postanowień porozumienia zawartego z Szefem UdSC. Środki finansowe 
udostępnione na rzecz SOdC właściwie zabezpieczyły funkcjonowanie obiektów dla 
cudzoziemców zarówno ośrodka w Białymstoku, jak i filii w Czerwonym Borze. 
W SOdC zapewniono również odpowiednią obsadę osobową poprzez 
oddelegowanie funkcjonariuszy zarówno z innych jednostek POSG, jak i innych 
Oddziałów SG. Funkcjonariusze SG pełniący służbę w SOdC posiadali 
wystarczające przygotowanie do prawidłowej realizacji swoich zadań. W przypadku 
obiektów filii w Czerwonym Borze nie zostały wypełnione wszystkie wymogi 
dotyczące pomieszczeń oraz odpowiedniego wyposażenia. W budynkach tych nie 
zorganizowano stołówki, a ściany pomieszczeń nie zostały pokryte farbą zmywalną. 
Dodatkowo oznakowanie i dokumentację z zakresu ppoż. budynków filii ośrodka 
uzupełniono dopiero po ok. dwóch miesiącach od ich uruchomienia. 
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2. Prawidłowość realizacji zadań przez strzeżone ośrodki 
dla cudzoziemców, w tym w sytuacji kryzysowej 
związanej z masowym napływem cudzoziemców na 
terytorium RP. 

W okresie objętym kontrolą w SOdC dwukrotnie przeprowadzono kontrolę sanitarno-
epidemiologiczną. W dniach 8-9 sierpnia 2019 r. Państwowy Inspektor Sanitarny 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze województwa 
podlaskiego przeprowadził kontrolę sanitarną kompleksową ośrodka54. Kontrola 
obejmowała następujące obszary: higiena pracy, epidemiologia, higiena radiacyjna, 
higiena środowiskowa. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto 
w dniu 8 grudnia 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie 
przeprowadził kontrolę w filii w Czerwonym Borze. Zakres przedmiotowy kontroli 
obejmował bieżący nadzór sanitarny oraz kontrolę zasad uregulowanych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii55. W sekcji Informacje istotne dla ustaleń kontroli stwierdzono m.in., że: 

− pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają zapewnioną wentylację 
grawitacyjną, oświetlenie naturalne i sztuczne, ściany bez oznak występowania 
zacieków i zagrzybień z wyjątkiem segmentu nr 10A w budynku 24, gdzie są 
zawilgocenia, zagrzybienie i brudne ściany, 

− gabinet zabiegowy nie ma umywalki z baterią i ciepłą i zimną wodą, 

− w filii nie ma punktu szczepień i nie są prowadzone szczepienia. 

W wyniku kontroli wydano następujące polecenia: [1] rozpoczęcie wykonywania 
obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży przebywających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące, 
[2] dokonanie przeglądu, aktualizacji i wdrożenia zaktualizowanej procedury: 
Postępowanie z odpadami medycznymi – uwzględnienie wymagań aktualnych 
przepisów prawnych, [3] dostosowanie stanu technicznego gabinetu zabiegowego 
do wymagań aktualnych przepisów prawnych. 

W odpowiedzi na wydane polecenia POSG poinformował Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o podjętych działaniach, które 
obejmowały: [1] poinformowanie cudzoziemców o obowiązku szczepień dzieci 
i młodzieży przebywającej na terytorium RP w okresie dłuższym niż 3 miesiące56, 
[2] analizę procedury postępowania z odpadami medycznymi pod kątem aktualności 
i adekwatności zawartych tam zapisów w odniesieniu do filii w Czerwonym Borze, 
[3] zamówienie w dniu 17 stycznia 2022 r. przenośnej umywalki z podgrzewaczem 
i regulacją temperatury wody, celem doposażenia gabinetu lekarskiego, 
[4] usunięcie pleśni we wskazanym pomieszczeniu 10A budynku 24, przegląd 
pozostałych pomieszczeń mieszkalnych, sprawdzanie wentylacji. W związku 
z koniecznością użycia środków chemicznych przy usuwaniu pleśni, wyłączono 
z użytku część pokoi, a tym samym ograniczono ilość miejsc do przyjęcia 
cudzoziemców do 111. 

(akta kontroli str. 222-244, 566-570, 667-670) 

Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pomieszczeń w ośrodku 
w Białymstoku zapewnione było przez personel sprzątający (czterech pracowników 
cywilnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) znajdujący się etatowo 

 
54 Dotyczy SOdC – ośrodek w Białymstoku. Filia w Czerwonym Borze została otwarta 12 sierpnia 2021 r. 
55 Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm. 
56 Wskazano również, że do dnia 18 stycznia 2022 r. żaden cudzoziemiec nie wyraził chęci na obowiązkowe 

szczepienie ochronne. 
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w strukturze sekcji ogólnej ośrodka. Zgodnie z szczegółowym zakresem 
obowiązków i uprawnień personel sprzątający zobowiązany był do utrzymania 
w należytej czystości pomieszczeń SOdC poprzez: dwukrotne sprzątanie w ciągu 
dnia pomieszczeń wspólnych ośrodka: toalet, łazienek, korytarzy, świetlic, 
pomieszczeń do zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych; zamiatanie, mycie 
i dezynfekowanie podłogi, odkurzanie wykładzin i dywanów; mycie, czyszczenie 
i odkażanie umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach 
i łazienkach oraz ścian wyłożonych glazurą. Praca personelu sprzątającego 
planowana była w taki sposób, aby w każdym dniu tygodnia, oprócz niedziel i dni 
świątecznych, na danej zmianie było obecnych dwóch pracowników. W niedziele 
i dni świąteczne planowany był jeden pracownik.  

Utrzymanie stanu sanitarnego na terenie filii w Czerwonym Borze należało do zadań 
pracowników zatrudnionych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, natomiast 
POSG w Białymstoku, na podstawie Porozumienia z 9 sierpnia 2021 r. zobowiązany 
był do zwracania poniesionych przez UdSC kosztów sprzątania i utrzymania 
czystości pomieszczeń ośrodka. W wyniku oględzin stwierdzono, że stan sanitarny 
części wspólnych ośrodka utrzymywany był należycie. 

 (akta kontroli str. 254-257, 543-550) 

Cudzoziemcom w SOdC umożliwiono korzystanie z opieki medycznej. W ośrodku 
w Białymstoku do dnia 30 czerwca 2019 r. opiekę lekarską nad cudzoziemcami 
sprawował lekarz zatrudniony na pół etatu w ramach umowy o pracę w Służbie 
Zdrowia POSG. Następnie od dnia 25 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.57 
usługi lekarskie na potrzeby cudzoziemców, na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
świadczył lekarz trzy razy w tygodniu przez cztery godziny dziennie (12 godzin 
tygodniowo), a od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 14 września 2019 r. cztery razy 
w tygodniu (jednak nie więcej niż 14 godzin tygodniowo)58. Świadczenia realizowane 
były na podstawie miesięcznego harmonogramu ustalanego w miesiącu 
poprzedzającym. W związku ze zmianą grupy docelowej osób objętych opieką 
lekarską (z mężczyzn na rodziny z dziećmi) w dniu 30 sierpnia 2021 r. lekarz 
wypowiedział obowiązującą umowę na świadczenie usług lekarskich na potrzeby 
cudzoziemców. Od września 2021 r. do grudnia 2021 r. opiekę lekarską nad 
cudzoziemcami w ośrodku w Białymstoku sprawowało dwóch lekarzy, natomiast 
w filii w Czerwonym Borze jeden lekarz. 

Od sierpnia 2021 r. POSG nie zapewnił odpowiedniego dostępu do opieki 
zdrowotnej cudzoziemcom przebywającym w filii ośrodka, co szerzej opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 254-257, 758-844, 1143-1239) 

Przy przyjęciu cudzoziemców do SOdC, POSG przestrzegał obowiązujących 
przepisów w zakresie pouczania cudzoziemców o ich prawach i obowiązkach oraz 
przeprowadzania kontroli osobistych. Analiza 15 teczek osobowych cudzoziemców 
oraz danych zawartych w SOC wykazała, że: 

− 14 razy udokumentowano przedłożenie cudzoziemcowi w zrozumiałym dla 
niego języku Pouczenia o przysługujących prawach i nałożonych obowiązkach 
oraz zasadach pobytu osób umieszczonych w ośrodku strzeżonym59, 

 
57 W tym czasie, poza okresem 1-8 kwietnia 2020 r, świadczenia lekarskie wykonywane były na podstawie: 

[1] Umowy Nr 77/ZP/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. oraz aneksu nr 1 do tej umowy z 3 stycznia 2020 r. 
[2] Umowy Nr 16/ZP/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. oraz aneksu nr 1 z 1 grudnia 2020 r. 

58 Umowa nr 150/Zp/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. o świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców 
przebywających w SOdC. 

59 Pouczenie o przysługujących prawach i nałożonych obowiązkach oraz zasadach pobytu osób umieszczonych 
w ośrodku strzeżonym (dalej: Pouczenie o przysługujących prawach i nałożonych obowiązkach) oraz 
pouczenie dla osób poddawanych kontroli osobistej przetłumaczone zostało na 15 języków obcych: angielski, 
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− 13 razy udokumentowano przedłożenie cudzoziemcowi w zrozumiałym dla 
niego języku Pouczenia dla osób poddawanych kontroli osobistej, 

− 14 razy odnotowano w SOC dokonanie kontroli osobistej zgodnie z wytycznymi 
naczelnika SOdC, 

− POSG nie sporządzał w dniu przyjęcia karty rozliczenia zdeponowanych 
przedmiotów wraz z podpisem cudzoziemca, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 3 
ppkt b Regulaminu nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 
20 marca 2008 r. w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy 
Straży Granicznej w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz 
w pomieszczeniach, w których wykonywany jest areszt w celu wydalenia60, 

− data sporządzenia karty rozliczenia środków finansowych cudzoziemca 
dziewięciokrotnie nie pokrywała się z datą sporządzenia kwitu depozytowego 
i datą przyjęcia cudzoziemca do ośrodka. 

Naczelnik SOdC wyjaśnił, że: pojedyncze przypadki braku udokumentowania 
przedłożenia odpowiedniego pouczenia cudzoziemcowi wynika z jednoczesnego 
przyjmowania do ośrodka dużych grup cudzoziemców, co wydarzyło się w natłoku 
czynności spoczywających na Kierowniku zmiany. Karta rozliczenia zdeponowanych 
przedmiotów sporządzana była w momencie, kiedy cudzoziemiec rzeczywiście 
pobierał z depozytu rzeczy zdeponowane podczas przyjęcia. Podczas przyjęcia nie 
jest sporządzana karta rozliczenia zdeponowanych przedmiotów, aby 
minimalizować gromadzenie zbędnej, nie wykorzystywanej w większości 
przypadków dokumentacji. Karta środków finansowych cudzoziemca sporządzana 
jest przez funkcjonariuszy depozytu w godzinach urzędowania. W przypadku, gdy 
cudzoziemiec przyjmowany jest w innych godzinach niż pracują depozytariusze, 
może to spowodować różnicę w dacie. Depozytariusze osobiście wypełniają kartę 
rozliczenia środków finansowych, aby uniknąć przypadkowych pomyłek, które 
mogliby popełnić funkcjonariusze sekcji ochrony, fizycznie przyjmujący cudzoziemca 
do ośrodka. 

(akta kontroli str. 1359-1363, 1626) 

W latach 2019-2021 w SOdC 60-krotnie zastosowano środki przymusu 
bezpośredniego wobec cudzoziemców. W latach 2019, 2020 i 2021 liczba zdarzeń, 
w których użyto środków przymusu bezpośredniego wyniosła odpowiednio: siła 
fizyczna – 13, sześć, sześć; kajdanki – pięć, trzy i jedno; umieszczenie cudzoziemca 
w pokoju izolacyjnym – siedem, pięć i 13. Ponadto jednorazowo (w 2019 r.) użyto 
kasku zabezpieczającego. 

W okresie objętym kontrolą odnotowano 72 zdarzenia noszące znamiona 
wydarzenia  nadzwyczajnego, o którym mowa w Rozdziale 1 § 2 pkt 7 Regulaminu 
nr 2 KGSG, w tym 19 w 2019 r., 21 w 2020 r., 32 w 2021 r. (ośrodek w Białymstoku 
– 28, filia w Czerwonym Borze – cztery). Wydarzenia nadzwyczajne dotyczyły 
przede wszystkim odmowy spożywania posiłków/protestu głodowego oraz 
bójek/pobicia, co stanowiło odpowiednio 41,7% i 34,7% wszystkich wydarzeń. 
W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających kierownictwo SOdC nie 
stwierdziło uchybień w działaniach administracji SOdC w związku z ujawnionymi 
wydarzeniami nadzwyczajnymi. W dniu 27 września 2021 r. doszło do buntu 
cudzoziemców umieszczonych w filii w Czerwonym Borze. Cudzoziemcy odmówili 
spożycia śniadania, przerwali taśmy odgradzające teren wydzielony do swobodnego 
przemieszczania się, wywiesili transparenty z napisami „freedom” i przemieszczając 
się wykrzykiwali to hasło. Podczas prowadzonych negocjacji przedstawiciele 

 
ormiański, francuski, chiński, arabski, bengalski, perski, hindi, hiszpański, mongolski, rosyjski, turecki, 
ukraiński, urdu, wietnamski i gruziński. 

60 Dz. Urz. KGSG z 2008 r. Nr 3, poz. 26 ze zm. dalej: Regulamin nr 2. 
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cudzoziemców wnosili o: zwolnienie z ośrodka, zezwolenie na korzystanie 
z prywatnych telefonów komórkowych, częstszy dostęp do lekarza, dostęp do 
Internetu oraz powiększenie strefy do spacerów. Po negocjacjach cudzoziemcy 
zakończyli protest głodowy. O zdarzeniu poinformowano sędziego penitencjarnego. 

W Pouczeniu o przysługujących prawach i nałożonych obowiązkach oraz zasadach 
pobytu osób umieszczonych w strzeżonym ośrodku, z którym cudzoziemiec 
zapoznawał się podczas przyjęcia do ośrodka, wskazano uprawnienia, obowiązki 
oraz zakazy dotyczące pobytu w SOdC. W dokumencie tym informowano również 
o odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zakazów oraz niestosowanie się 
do nałożonych obowiązków. Karą dyscyplinarną, zgodnie z art. 421 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach61, było pozbawienie na okres do 7 dni prawa 
do: [1] udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych, z wyjątkiem 
prawa do korzystania z biblioteki i prawa do korzystania z prasy; [2] zakupu 
artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów 
dopuszczonych do posiadania w strzeżonym ośrodku. Decyzję w sprawie ukarania 
osoby umieszczonej karą dyscyplinarną, wydawał komendant oddziału lub placówki 
Straży Granicznej, na wniosek kierownika strzeżonego ośrodka. Osobie 
umieszczonej przysługiwało prawo wniesienia skargi do właściwego sądu 
penitencjarnego na decyzję o ukaraniu karą dyscyplinarną. 

W latach 2019-2021 Komendant POSG nałożył siedem kar dyscyplinarnych na 
cudzoziemców w SOdC. Kary dotyczyły dwóch zdarzeń [1] pobicia obywatela Rosji 
przez sześciu obywateli Wietnamu z powodu zwrócenia im uwagi dotyczącej zbyt 
głośnego zachowania na sali internetowej, [2] pobicia obywatela Rosji przez 
obywatela Wietnamu z powodu sporu o pada do konsol do gier oraz baterie do nich. 
Łącznie udzielono trzech kar dyscyplinarnych w postaci pozbawienia na 7 dni prawa 
do dokonywania zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz 
innych artykułów dopuszczonych do posiadania w strzeżonym ośrodku oraz 
czterech kar dyscyplinarnych w postaci pozbawienia na okres 7 dni prawa do 
udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych z wyjątkiem praw do 
korzystania z biblioteki i prawa do korzystania z prasy. Decyzje o ukaraniu 
cudzoziemca karą dyscyplinarną zawierały wszystkie elementy wymagane art. 422 
ustawy o cudzoziemcach. 

(akta kontroli str. 709-721, 1359-1363, 1533-1538, 1632-1640, 3173-3179) 

Żywienie cudzoziemców przebywających w SOdC – ośrodek w Białymstoku 
realizowane było na podstawie Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej62. Analiza 
dokumentacji dotyczącej wyżywienia cudzoziemców w ośrodku w Białymstoku 
w dniach 15-17 lutego 2022 r. wykazała, że: 

− jadłospis dekadowy63 sporządzony został, zgodnie z § 513 zarządzenia Nr 95, 
przez Starszego Referenta – Dietetyka Sekcji Gospodarki Mundurowej 
i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia POSG (dalej: SGMiZWTZ), 
podpisany przez kierownika wewnętrznej komórki zaopatrującej właściwej ds. 
gospodarki żywnościowej i kierownika punktu żywienia, a następnie 
zatwierdzony, na podstawie upoważnienia komendanta POSG, przez 
naczelnika wydziału techniki i zaopatrzenia,  

− jadłospis dekadowy, zgodnie z § 514 zarządzenia Nr 95, określał: rodzaje 
posiłków i nazwę dań w poszczególnych dniach dekady; ilość produktów 

 
61 Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm. Dalej: ustawa o cudzoziemcach. 
62 Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 120, ze zm. Dalej: Zarządzenie Nr 95. 
63 Jadłospis na 10 dni. 
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spożywczych przypadających na jednego żywionego w każdym dniu oraz 
razem w dekadzie; wartość kaloryczną każdego posiłku i całodziennego 
wyżywienia w poszczególnych dniach; wartość pieniężną produktów 
spożywczych przypadającą na jednego konsumenta w dekadzie, 

− normy wyżywienia wskazane w jadłospisie dekadowym były zgodne z normami 
wynikającymi z § 23 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków, 

− przygotowane posiłki były zgodne z planowanymi w jadłospisie dekadowym, 

− każdego dnia sporządzono, zatwierdzany przez naczelnika SOdC, raport 
dzienny stanu żywionych cudzoziemców, o którym mowa w § 493 zarządzenia 
Nr 95, 

− każdego dnia kierownik SGMiZWTZ POSG, dokonał kontroli jakości wydanych 
posiłków (w poszczególne dni: śniadania i kolacji, kolacji oraz śniadania 
i kolacji), które udokumentowano w Dzienniku prac żywienia – do jakości 
posiłków nie wniesiono żadnych uwag. 

Przygotowywanie i dostarczenie posiłków dla cudzoziemców umieszczonych w filii 
w Czerwonym Borze realizowane było, na podstawie zawartych przez POSG umów 
z firmą cateringową. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik do zawartej umowy wykonawca zobowiązany był m.in. do 
przygotowywania i dostarczania posiłków i napojów według wartości pieniężnej 
dziennej normy wyżywienia odpowiadającej szkolnej normie wyżywienia określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 10 ustawy o SG. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany był do dostarczania Zamawiającemu, w cyklu 
dekadowym, opracowanych dziennych jadłospisów zawierających kaloryczność 
poszczególnych posiłków. Analiza dokumentacji fotograficznej posiłków 
dostarczonych do filii w Czerwonym Borze w dniach 31 grudnia 2021 r., 2 stycznia 
2022 r. oraz 4 stycznia 2022 r. wykazała, że były one zgodne z jadłospisami 
dekadowymi przekazanymi POSG, co potwierdziła dietetyk SGMiZWTZ POSG. 

Zgodnie z Porządkiem dnia posiłki w SOdC wydawane były trzy razy w ciągu dnia. 
Pracownicy kuchni działającej w ramach POSG posiadali aktualne orzeczenia do 
celów sanitarno-epidemiologicznych. Cudzoziemcom, którzy w związku ze stanem 
zdrowia, na podstawie zaleceń lekarza, wymagali wyżywienia indywidualnego, 
przygotowywano odpowiednie diety, co było zgodne z § 25 rozporządzenia 
w sprawie strzeżonych ośrodków. 

W filii w Czerwonym Borze stworzono warunki do samodzielnego przygotowania 
posiłków. Kuchnie w budynkach ośrodka wyposażone były w meble gastronomiczne 
ze stali nierdzewnej, ławkę z blatem z płyty laminowanej, dwie kuchenki elektryczne, 
okap gastronomiczny, lodówkę, mikrofalówkę, dwa zlewy dwukomorowe ze stali 
nierdzewnej oraz umywalkę. Podłoga była pokryta gresem, a ściany glazurą do 
wysokości ok. 2 m, ściany powyżej glazury oraz sufit zostały pomalowane białą 
farbą. W pomieszczeniu zastosowano wentylację grawitacyjną. Kuchnia służyła do 
wydawania posiłków przeznaczonych dla cudzoziemców oraz umożliwiała 
samodzielne przygotowanie i podgrzanie jedzenia. W ośrodku w Białymstoku sala 
główna stołówki wyposażona została w dwie lodówki (z umieszczonymi informacjami 
dotyczącymi przechowywania żywności – w języku polskim, angielskim, rosyjskim, 
francuskim wietnamskim i arabskim) i mikrofalówkę. 

(akta kontroli str. 1386-1532) 

Analiza dokumentacji 15 cudzoziemców wykazała, że każdy z nich przy przyjęciu do 
ośrodka otrzymał, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie strzeżonych 
ośrodków, pościel oraz środki higieny osobistej, a także odzież, bieliznę i obuwie, 
jeżeli jego własny ubiór był niezdatny do użytku albo nieodpowiedni ze względu na 
porę roku lub wymagały tego względy bezpieczeństwa czy też względy sanitarne. 
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Cudzoziemiec potwierdzał otrzymanie ww. rzeczy na sporządzanej w dniu przyjęcia 
karcie przedmiotów wydanych cudzoziemcowi, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 6 
Regulaminu nr 2.  

W ośrodkach nie było zainstalowanych publicznych aparatów telefonicznych, 
o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków. 
Cudzoziemcy mogli wykonywać połączenia telefoniczne z własnych telefonów 
komórkowych o ile nie posiadały one funkcji zapisywania obrazu. W innym 
przypadku telefony te były przekazywane do depozytu, a połączenia telefoniczne 
można było wykonać z aparatów udostępnionych przez ośrodek64.  

Oprócz wymienionych wcześniej praw cudzoziemców, o których mowa w art. 415 
ustawy o cudzoziemcach, tj. prawa do korzystania z opieki medycznej, korzystania 
z urządzeń sanitarnych i środków czystości, otrzymywania nieodpłatnie odzieży przy 
spełnieniu odpowiednich warunków, cudzoziemcom umożliwiono składanie próśb, 
skarg i wniosków do naczelnika SOdC. W tym celu w ośrodkach znajdowały się 
w ogólnodostępnym miejscu skrzynki do korespondencji, w których można było je 
umieszczać. Ww. dokumentację składać można było również bezpośrednio do 
opiekunów socjalnych. Wszystkie zgłoszenia rejestrowane były w rejestrze próśb, 
w którym w 2019 r. odnotowano 1408 próśb, w 2020 r. – 880 próśb, a w 2021 r. – 
2218 próśb. Prośby tłumaczone były przez opiekunów socjalnych i trafiały do 
naczelnika SOdC, który kierował je do właściwych kierowników sekcji, zastępców 
naczelnika lub rozpatrywał je osobiście. Po rozpatrzeniu wyznaczano właściwego 
funkcjonariusza celem realizacji. Analiza 101 losowo wybranych próśb 
cudzoziemców (po 25 w latach 2019-2020 oraz 51 w 2021 r.) wykazała, że: 

− 67 z nich zrealizowano – dotyczyły one głównie wydania odzieży, rozmowy 
z opiekunem powrotowym lub naczelnikiem, wysłania korespondencji (w tym do 
organizacji pozarządowych lub międzynarodowych zajmujących się 
udzielaniem cudzoziemcom pomocy), zmiany pokoju, zezwolenia na widzenie, 
wykonania połączenia telefonicznego (w tym na koszt Straży Granicznej), 
wydania kopii dokumentów medycznych, 

− 15 z nich nie zrealizowano – ze względu na brak podstaw prawnych lub 
z powodu rezygnacji cudzoziemca z realizacji wcześniej składanej prośby, 

− osiem z nich miało charakter skargowy65 z czego sześć uznano za niezasadne, 
a w pozostałych dwóch przypadkach przeprowadzono rozmowy wyjaśniające 
z cudzoziemcem, a także poinformowano właściwą komórkę POSG. Naczelnik 
SOdC wyjaśnił, że: Treść tych próśb poddana była głębokiej analizie. Po 
przeprowadzeniu odpowiednich czynności, tj. przegląd monitoringu, rozmowy 
z funkcjonariuszami, rozmowy z innymi cudzoziemcami/świadkami zdarzeń, 
rozmowy z wnioskującymi stwierdzono, że podnoszone zdarzenia nie miały 
miejsca. Co do części zdarzeń, przeprowadziłem konsultacje 
z funkcjonariuszem Wydziału Kontroli, który stwierdził, że okoliczności danych 
spraw mają charakter pozaskargowy. W dwóch przypadkach była 
powiadomiona policja oraz BSW (Biuro Spraw Wewnętrznych), które nie miały 
zastrzeżeń co do działań funkcjonariuszy ośrodka. Należy zauważyć, że 
5 spośród 8 ww. spraw dotyczyło dwóch cudzoziemców (…), którzy notorycznie 
łamali zasady i reguły porządku dnia. 

 
64 Na koszt cudzoziemca, gdy posiadał własną kartę SIM lub na koszt SG – po złożeniu odpowiedniej prośby. 
65 Dotyczyły np. nieporozumienia pomiędzy personelem sprzątającym a cudzoziemcem, zażalenia cudzoziemca 

w zakresie umożliwienia wyjścia na spacer, niewłaściwego zachowania funkcjonariusza. 
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− dokumentacja 11 próśb66 została zniszczona co potwierdzono protokołami 
brakowania. 

Ponadto w Pouczeniu o przysługujących prawach i nałożonych obowiązkach 
wskazano, że cudzoziemcy mają prawo do kontaktu z polskimi organami 
państwowymi, z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem konsularnym 
państwa pochodzenia lub stałego zamieszkania, pełnomocnikiem, przedstawicielami 
organizacji pozarządowych lub międzynarodowych, zajmującymi się sprawami 
cudzoziemców. Respektowanie ww. praw potwierdzają realizowane w tym zakresie 
prośby cudzoziemców dotyczące wysyłania korespondencji do odpowiednich 
organizacji. Komendant wyjaśnił, że: przedstawiciele organizacji pozarządowych 
w celu uzyskania zgody na kontakt z cudzoziemcami zgłaszają chęć przybycia do 
ośrodka do Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG w Warszawie. Po uzyskaniu 
zgody Dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG jest ona przesyłana do 
Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, gdzie po ustaleniu terminu spotkania 
i liczby uczestniczących cudzoziemców, odbywa się wizyta na terenie ośrodka lub 
przy wykorzystaniu urządzeń teleinformatycznych (wirtualne widzenia). 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą również uzyskać zgodę na 
kontakt z cudzoziemcem/cudzoziemcami, na podstawie indywidualnego wniosku na 
widzenie, który rozpatruje naczelnik ośrodka. 

W SOdC umożliwiono cudzoziemcom przeprowadzenie widzeń. Odbywały się one, 
na wniosek cudzoziemca lub osoby odwiedzającej, codziennie w godzinach 10.00-
12.15 oraz 14.00-16.45. Zgodę na widzenie udzielał Naczelnik SOdC. Uzupełniony 
wniosek można było dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 
poczty elektronicznej. Wzór wniosku oraz tryb i zasady widzeń umieszczono na 
stronie internetowej POSG67. Widzenia, zgodnie z Porządkiem dnia, mogły trwać nie 
dłużej niż 90 min. W uzasadnionych przypadkach kierownik SOdC lub wyznaczony 
funkcjonariusz mogli zezwolić na przedłużenie czasu widzenia. W okresie objętym 
kontrolą, w związku z wysokim poziomem przyrostu liczby przypadków zakażeń 
koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium RP, decyzją Zarządu do Spraw 
Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wstrzymano widzenia w SOdC 
w okresach od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. (73 dni) oraz od dnia 
10 października 2020 r. do dnia 21 maja 2021 r. (221 dni). W tym czasie POSG 
przeprowadzał „wirtualne widzenia”. Naczelnik SOdC wyjaśnił, że odbywały się one 
w odosobnionym pomieszczeniu zapewniającym spokój i prywatność rozmowy. 
Wskazał również, że czas spotkania poprzez komunikator internetowy uzależniony 
był od ilości chętnych osób w danym dniu na spotkania.  

Sześć ze 101 próśb objętych analizą dotyczyło wniosku o widzenie (w tym jeden 
o videorozmowę). W każdym przypadku udzielono zgody na widzenie, które trwało 
od 40 min do czterech godzin. 

W SOdC POSG zapewniono cudzoziemcom możliwość korzystania z Internetu na 
stanowiskach komputerowych dostępnych w ośrodku. W ośrodku w Białymstoku 
znajdowały się dwie sale komputerowe, na I i II piętrze ośrodka, które wyposażono 
po 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W SOdC – filii 
w Czerwonym Borze w dwóch salach komputerowych, po jednej w każdym 
budynku, były po cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 
Korzystanie z pracowni komputerowych odbywało się w godzinach 10.00-21.30, 
zgodnie z ustalonym przez kierownika strzeżonego ośrodka harmonogramem.  

(akta kontroli str. 126-147, 185, 1359-1363, 1564-1569, 1626, 1826-1837) 

 
66 Prośby dotyczyły np. umożliwienia świętowania Ramadanu, rezygnacji ze świętowania Ramadanu, powołania 

tłumacza języka arabskiego, zmiany diety. 
67 https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/cudzoziemcy/strzezony-osrodek-dla-c/11546,Strzezony-

Osrodek.html 
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Dostęp do sieci Internet cudzoziemcom przebywając w filii w Czerwonym Borze 
został umożliwiony dopiero w dniu 13 października 2022 r., co szerzej opisano 
w sekcji stwierdzone nieprawidłowości. 

W SOdC cudzoziemcom umożliwiono dokonywanie z własnych środków 
finansowych zakupów. Zgodnie z obowiązującymi Porządkami dnia, zakupy 
realizowane były raz w tygodniu, w filii w Czerwonym Borze we wtorki 
(przyjmowanie wykazu artykułów do kupienia w godzinach 8.30-10.00), natomiast 
w ośrodku w Białymstoku – w czwartki (przyjmowanie wykazu artykułów do kupienia 
w godzinach 9.30-12.30). 

W SOdC małoletnim cudzoziemcom umożliwiono uczestnictwo w zajęciach 
dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w art. 416 ust 2 ustawy 
o cudzoziemcach. POSG zawarł w tym zakresie odpowiednie porozumienia 
z Miastem Białystok68 oraz Gminą Zambrów69. Na ich podstawie realizację 
obowiązku szkolnego dzieci w wieku 7-18 lat powierzono odpowiednio Szkole 
Podstawowej nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białystoku oraz Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego w Porytem – Jabłoni. W każdym ośrodku utworzono 
po trzy oddziały przygotowawcze: I odział – klasy I-III, II oddział – klasy IV-VI, III 
oddział – klasy VII-VIII, gdzie na realizację zajęć edukacyjnych przeznaczano 
odpowiednio 20, 23 i 25 godzin tygodniowo. Ponadto małoletnim zorganizowano 
dodatkowe lekcje języka polskiego. Plany zajęć opracowywał dyrektor szkoły, 
a zatwierdzała Rada Pedagogiczna. Zajęcia odbywały się w blokach 
przedmiotowych: polonistyczno-społecznych, matematyczno-technicznych, 
przyrodniczych, historyczno-społecznych oraz artystycznych. Zajęcia odbywały się 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.30 oraz od 13.50 do 15.30 
lub 16.20. 

(akta kontroli str. 254-257, 1588-1625) 

W Porządkach dnia SOdC, zarówno w ośrodku w Białymstoku, jak i filii 
w Czerwonym Borze, zawarto wszystkie wymagane elementy, o których mowa 
w § 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków. 

(akta kontroli str. 126-147) 

W okresie objętym kontrolą 46 cudzoziemców przebywało w SOdC przez okres 
powyżej sześciu miesięcy. W wyniku weryfikacji dokumentacji 10 (z 46) 
cudzoziemców ustalono, że przedłużanie pobytów następowało zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W każdym z weryfikowanych przypadków 
występowano do sądu z wnioskiem o wydłużenie pobytu przed upływem 
dotychczasowego okresu pobytu70. Analiza przyczyn przedłużania pobytu w SOdC 
wykazała, że w przypadku ośmiu cudzoziemców było to związane odpowiednio 
z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 403 ust. 3a pkt 271 ustawy 
o cudzoziemcach oraz art. 89 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej72. Natomiast w dwóch przypadkach w związku z wystąpieniem przesłanek, 

 
68 Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym dla 

małoletnich przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – obiekt 
w Białymstoku, ul. gen. Józefa Bema 100 zawarte w dniu 24 września 2021 r. pomiędzy Miastem Białystok 
a Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej. 

69 Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym dla 
małoletnich przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – obiekt w Czerwonym 
Borze, zawarte w dniu 30 sierpnia 2021 r. pomiędzy Gminą Zambrów a Podlaskim Oddziałem Straży 
Granicznej. 

70 Wszystkie sprawdzane postanowienia wobec 10 cudzoziemców były wydane przed upływem terminu pobytu 
w SOdC. 

71 Tj. brakiem możliwości wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z powodu opóźnień 
w uzyskaniu od państw trzecich dokumentów niezbędnych do tego celu. 

72 Dz. U. z 2021 r., poz. 1108 ze zm. Dalej: ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony. 
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o których mowa art. 89 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony.  

W okresie objętym kontrolą spośród cudzoziemców umieszczonych w SOdC wnioski 
o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło odpowiednio 108 cudzoziemców 
w 2019 r., 49 w 2020 r. oraz 305 w 2021 r. Analiza terminowości przyjmowania 
wniosków z zachowaniem wymogów określonych w art. 28 ust. 5 w zw. z art. 28 
ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony wykazała, że w latach 2019-2021 
w kolejno 92, 47 i 17373 przypadkach wnioski o ochronę międzynarodową przyjęto 
po upływie terminów określonych w ww. przepisie co szerzej opisano w sekcji 
stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 254-257, 3094-3146)  

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

1. Działania Służby Zdrowia POSG od sierpnia 2021 r. do końca okresu objętego 
kontrolą nie zapewniły właściwego dostępu do opieki lekarskiej cudzoziemcom 
przebywającym w SOdC.  

Zgodnie z art. 413 ustawy o cudzoziemcach cudzoziemca przyjętego do 
strzeżonego ośrodka poddaje się niezwłocznie badaniu lekarskiemu, natomiast 
analiza danych 35 cudzoziemców wykazała, że 13 z nich (tj. 37,14% z próby) 
poddano badaniom lekarskim w terminie dłuższym niż 10 dni od daty przyjęcia 
do SOdC (w tym pięciu w terminie 11-20 dni, czterech w terminie 21-30 dni, 
a pozostałych czterech odpowiednio po 53, 59, 61 i 65 dniach). Pomimo 
zbliżonej liczby przebywających cudzoziemców w obiektach SOdC, dostępność 
do podstawowej opieki lekarskiej w filii w Czerwonym Borze zapewniono 
w mniejszym wymiarze. Opiekę lekarską w filii w Czerwonym Borze sprawował 
jeden lekarz średnio 52 godziny miesięcznie, tj. o 40,2% mniej niż średnia 
miesięczna liczba godzin dwóch lekarzy w Białymstoku (87 godzin). W tym 
czasie w Czerwonym Borze przeprowadzono 701 konsultacji lekarskich, 
tj. o 29,5% mniej niż w ośrodku w Białymstoku (995 konsultacji).  

Ponadto procedurę udzielenia zamówienia dotyczącego świadczenia usług 
lekarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w SOdC wszczęto 
dopiero w dniu 4 listopada 2021 r., tj. niespełna trzy miesiące od uruchomienia 
filii w Czerwonym Borze oraz niespełna dwa miesiące po terminie 
obowiązywania wcześniej zawartej umowy w tym zakresie74. 

Komendant POSG wyjaśnił, że: (…) zakończenie wcześniej zawartej umowy na 
świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców przed terminem jej 
obowiązywania było zaskoczeniem dla Służby Zdrowia POSG. (…) Przy 
zmianie profilu ośrodka z męskiego na rodzinny było dużo niewiadomych, co 
utrudniało przygotowanie wniosku. (…) Wypracowane praktyki w zakresie 
standardowej corocznej usługi należało dostosować do nowej sytuacji. 
(…)W miesiącu wrześniu w związku ze zmianą profilu ośrodka nastąpiła 
zmiana osób przebywających w ośrodku. Wiązało się to również z dużą rotacją 
cudzoziemców oraz zwiększeniem limitu cudzoziemców przypadających na 
oddział w Białymstoku. W związku z powyższym podkreślić należy, iż nie były 
to normalne warunki funkcjonowania ośrodka, a sytuacja przejściowa. Na tej 
podstawie nie można było oszacować optymalnej ilości godzin świadczenia 

 
73 W związku z masowym napływem cudzoziemców w 2021 r. jako termin do przyjęcia wniosku przyjęto 10 dni 

roboczych od przyjęcia deklaracji.  
74 W wyniku przeprowadzonego postępowania składającego się z czterech części w dniu 16 lutego 2022 r. 

zawarto umowę na część pierwszą w zakresie świadczenia usług lekarskich w ośrodku w Białymstoku. 
W pozostałych częściach postępowanie unieważniono. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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usług lekarskich, którą należałoby przyjąć na okres obowiązywania umowy, jak 
również określić wymagań w stosunku do potencjalnych wykonawców. 
W międzyczasie realizowano czynności związane z rozpoznaniem rynku. 
Podjęto rozmowy z lekarzem sprawującym opiekę nad cudzoziemcami 
w pobliskim otwartym ośrodku, jak również lekarzami ze Szpitalnych Oddziałów 
Ratunkowych funkcjonujących w okolicy. Z uwagi na warunki panujące na 
rynku pracy w zakresie świadczeń lekarskich, specyfikę pracy z cudzoziemcami 
oraz panującą sytuację epidemiologiczną w kraju były i są trudności 
w pozyskaniu personelu lekarskiego. Kolejną kwestią był również okres 
funkcjonowania oddziału rodzinnego w Czerwonym Borze. Porozumienie 
pomiędzy Komendantem Podlaskiego Oddziału SG a Dyrektorem Generalnym 
Urzędu ds. Cudzoziemców na użyczenie oddziałowi części ośrodka dla 
cudzoziemców zostało zawarte początkowo na okres jednego roku – do 
8 sierpnia 2022 roku, po czym w miesiącu wrześniu porozumienie zostało 
aneksowane z terminem na użyczenie do 8 grudnia 2021 roku (…). Wiadomo 
również było, że okres ten zostanie wkrótce wydłużony.(…) Z powodu jednak 
przedłużającego się braku informacji o przewidywanym terminie podpisania 
tego aneksu wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego został złożony 
4 listopada 2021 r. Kolejny aneks (Aneks nr 2) został jednak podpisany 
30.11.2021 roku z okresem użyczenia oddziałowi ośrodka na okres do 
30.06.2022 r. W związku z powyższym dokonano przeszacowania wartości 
zamówienia wniosku złożonego 04.11.2021 roku do Sekcji Zamówień 
Publicznych. We wspomnianym wniosku w opisie przedmiotu zamówienia ujęto 
zapotrzebowanie na świadczenie usług lekarskich na rzecz cudzoziemców 
w każdym z oddziałów przez dwóch lekarzy przez 6 dni w tygodniu. (…) 
Reasumując, działania mające na celu uruchomienie procedury udzielenia 
zamówienia były podejmowane bez zwłoki, w ramach posiadanych sił 
i środków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. (…) cudzoziemcom 
była zapewniona opieka medyczna. W sytuacjach nagłych było wzywane 
Pogotowie Ratunkowe, albo cudzoziemcy byli niezwłocznie konsultowani przez 
lekarzy specjalistów. Nadmieniam, iż od dnia 12.08.2021 r. do dnia 
23.02.2022 r. przyjęto łącznie 668 cudzoziemców (296 cudzoziemców do 
obiektu w Czerwonym Borze i 372 cudzoziemców do ośrodka w Białymstoku. 
W tym okresie na podstawie art. 406 ust. 1 pkt 2 (stan zdrowia), 
tj. stwierdzenia, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 400, 
zwolniono łącznie: 149 cudzoziemców (92 cudzoziemców z obiektu 
w Czerwonym Borze i 57 cudzoziemców z ośrodka w Białymstoku). (…) 
powyższe świadczy, że na stan zdrowia cudzoziemców, a tym samym ich 
możliwość pobytu w ośrodku szczególnie zwracamy uwagę.  

NIK zauważa, że wypowiedzenie w dniu 30 sierpnia 2021 r. umowy na 
świadczenie usług lekarskich odbyło się zgodnie z jej postanowieniami, tzn. 
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, które zostały 
zaakceptowane przez POSG. Ponadto POSG miało wiedzę o obowiązujących 
limitach cudzoziemców i zmianie profilu ośrodka w Białymstoku z męskiego na 
rodzinny już w sierpniu 2021 r. Należy zauważyć również, że konsultacja 
z większością z lekarzy specjalistów wymaga uzyskania skierowania m.in. od 
lekarza internisty. Brak odpowiedniego dostępu do opieki lekarskiej był jednym 
z powodów buntu cudzoziemców, jaki miał miejsce w dniu 27 września 2021 r. 
w filii w Czerwonym Borze. 
 (akta kontroli str. 254-257, 705-708, 758-844, 1143-1239, 1617-1625, 1641- 

1670, 3173-3179) 
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2. Działania Służby Zdrowia POSG w zakresie zapewnienia właściwej opieki 
psychologicznej cudzoziemcom były nierzetelne, bowiem psycholodzy 
świadczący usługi na rzecz cudzoziemców nie posiadali wymaganych decyzją 
Nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 października 2017 r. 
w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej75 
uprawnień do dokonywania diagnoz psychologicznych reakcji kryzysowych na 
zdarzenia traumatyczne, a POSG nie kierował ich na specjalistyczne szkolenie 
psychologiczne z zakresu diagnozy klinicznej. Ponadto procedurę udzielania 
zamówienia dotyczącego świadczenia usług psychologicznych na potrzeby 
cudzoziemców przebywających w SOdC wszczęto z opóźnieniem, a w opisie 
przedmiotu zamówienia nie uwzględniono wymogów wynikających z decyzji 
nr 182 Komendanta Głównego SG. 

Żaden z psychologów świadczących usługi na rzecz cudzoziemców w SOdC 
nie stawiał diagnoz psychologicznych reakcji kryzysowych na zdarzenia 
traumatyczne w zakresie pojawiających się symptomów posttraumatycznych 
w oparciu o system klasyfikacji zaburzeń psychicznych, zgodnie z klasyfikacją 
ICD-10 lub DSM-V., o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 decyzji Nr 182. Ponadto 
żaden z ww. psychologów nie ukończył specjalistycznego szkolenia 
psychologicznego, o którym mowa w § 22 ust. 3 decyzji Nr 182. Procedurę 
udzielania zamówienia dotyczącego świadczenia usług psychologicznych na 
potrzeby cudzoziemców przebywających w SOdC wszczęto dopiero w dniu 
14 stycznia 2022 r., w sytuacji gdy poprzednia umowa w tym zakresie przestała 
obowiązywać w dniu 31 grudnia 2021 r. Dodatkowo w opisie przedmiotu 
zamówienia nie uwzględniono obowiązku stawiania diagnozy psychologicznej 
reakcji kryzysowych na zdarzenia traumatyczne, którą to usługę psycholog 
powinien świadczyć zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 decyzji Nr 182. 

Komendant wyjaśnił, że: Żaden z psychologów ośrodka nie świadczy usługi 
diagnozy psychologicznej w rozumieniu zapisów § 22 ust. 1 pkt 1 Decyzji nr 
182 (brak specjalistycznego szkolenia z zakresu diagnozy klinicznej). Jeżeli 
jednak w ramach pomocy psychologicznej stwierdzone zostają zaburzenia 
psychiczne, symptomy posttraumatyczne (w oparciu o klasyfikację zaburzeń), 
cudzoziemcy kierowani są do lekarza psychiatry lub do szpitala 
psychiatrycznego. Komendant dodał, że: Opis przedmiotu zamówienia do 
wniosku o wszczęcie postępowania publicznego był wstępnie opracowany już 
w miesiącu październiku. Jednak ze względu na dynamikę sytuacji migracyjnej 
oraz w konsekwencji zmianę profilu ośrodka z męskiego na rodzinny, 
początkowo przyjęte założenia musiały zostać kilkukrotnie w istotny sposób 
zmodyfikowane. Potrzeba prowadzenia świadczeń psychologicznych dla rodzin 
z dziećmi wymusiła określenie na nowo wymagań stawianych psychologowi 
decydującemu się na podjęcie pracy w ośrodku, zarówno w zakresie 
kompetencji ściśle zawodowych, jak również językowych. Kolejną sprawą była 
trudna do oszacowania ilość cudzoziemców, którą docelowo psycholog 
powinien objąć opieką, co ma istotne znaczenie w konstrukcji umowy 
z potencjalnym wykonawcą. Wszystkie z przyjętych zmian mają na celu 
zapewnienie jak najbardziej adekwatnej opieki psychologicznej, ale 
z oczywistych względów wprowadzenie każdej z nich wymagało czasu, co 
przełożyło się na inny od zakładanego termin wszczęcia postępowania. (…) 
Psycholog ośrodka jest w stanie zapewnić samodzielnie opiekę nad 
cudzoziemcami w czasie niezbędnym do rozstrzygnięcia postępowania 
dotyczącego świadczenia usług psychologicznych. W przypadkach pacjentów, 

 
75 Dz. Urz. KGSG z 2017 r. poz. 49 ze zm. Dalej: decyzja Nr 182. 
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których potrzeby mogą wykraczać poza kompetencje lub możliwości czasowe 
psychologa ośrodka, zabezpieczono możliwość przeprowadzenia konsultacji 
doraźnie u specjalistów pracujących we współpracującej z Oddziałem 
Spółdzielni Lekarskiej oraz dodatkowo w przypadku osób nieletnich w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej. 

NIK zauważa, że konieczność zmiany profilu ośrodka w Białymstoku 
z męskiego na rodzinny, a także ilość cudzoziemców, która mogła być przyjęta 
w SOdC, była znana już w sierpniu 2021 r. Nieprzeprowadzanie przez 
psychologów diagnoz wymaganych decyzją Nr 182 mogło negatywnie wpłynąć 
na efektywność udzielanej cudzoziemcom pomocy psychologicznej. 
Dodatkowo zabezpieczenie na okres od początku 2022 r. tylko jednego 
psychologa w SOdC, w sytuacji w której według stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r. przebywało w nim łącznie 274 cudzoziemców, pogłębiało ryzyka 
w zakresie zapewnienia odpowiedniej opieki w powyższym zakresie. 

(akta kontroli str. 254-257, 579-582, 761-1071, 1539-1548, 1627-1630, 1671-
1747) 

3. Możliwość korzystania przez cudzoziemców z sieci Internet na stanowiskach 
komputerowych filii w Czerwonym Borze umożliwiono dopiero w dniu 
13 października 2021 r., podczas gdy pierwszych cudzoziemców do ośrodka 
przyjęto w dniu 12 sierpnia 2021 r. Oznacza to, że przez 61 dni cudzoziemcy 
mieli ograniczone prawo, o którym mowa w art. 415 ust. 1 pkt 11 ustawy 
o cudzoziemcach.  

Naczelnik SOdC wyjaśnił, że: Umowy na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na rzecz Podlaskiego OSG przez operatorów 
zewnętrznych zawierane są wyłącznie przez Komendanta Głównego SG. (…) 
W celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do sieci Internet dla cudzoziemców 
w lokalizacji Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża, w dn. 06.08.2021 r. został 
wysłany  wniosek do Dyrektora BŁiI KGSG na zakup nowej usługi 
telekomunikacyjnej. Przedmiotowa usługa została odebrana 
w dn. 11.10.2021 r., na podstawie umowy nr 68/BF/BŁiI/2021 zawartej w dn. 
20.09.2021 r. pomiędzy Komendantem Głównym SG a firmą Orange Polska 
S.A. a stanowiska końcowe uruchomione zostały 13.10.2021 r. Nadmieniam, 
że zgodnie z wymaganiami SOdC, dostęp do Internetu dla cudzoziemców 
osadzonych w ośrodkach jest filtrowany i monitorowany z wykorzystaniem 
specjalistycznego oprogramowania dostarczanego wraz z usługą operatora 
zewnętrznego. 

Należy zauważyć, że brak dostępu do sieci Internet był jedną z przyczyn buntu 
cudzoziemców, jaki miał miejsce w dniu 27 września 2021 r. 

(akta kontroli str. 1364-1385, 3173-3179) 

4. POSG nieprawidłowo realizował zadania określone w art. 28 ust. 5 w zw. z art. 
28 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, poprzez 
niedotrzymywanie terminów na przyjęcie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej wynoszących 3 dni robocze, a w przypadku masowego 
napływu cudzoziemców 10 dni roboczych. W latach 2019-2021 nieterminowo 
przyjęto ww. wnioski odpowiednio w 92 (z 108), 47 (z 49) oraz 173 (z 305) 
przypadkach. Stanowiło to odpowiednio 85,2%, 95,9% oraz 56,7% wszystkich 
przyjętych wniosków o ochronę międzynarodową.  

Kierownik Sekcji Administracyjnej SOdC wyjaśniła, że: żaden cudzoziemiec nie 
stawił się do SOdC w celu złożenia wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. Celem umieszczenia cudzoziemca w Ośrodku jest realizacja 
decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Wobec umieszczonych 
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w SOdC cudzoziemców wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie 
zobowiązania ich do powrotu. Okoliczności opisane w art. 28 ustawy 
o udzielaniu ochrony zostałyby spełnione wówczas, gdy ww. cudzoziemcy 
zadeklarowaliby zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej do momentu zatrzymania lub podczas zatrzymania. (…) 
Wnioski były przyjmowane w najszybszym możliwym terminie. Termin przyjęcia 
wniosku zależał od dostępności tłumaczy języków: farsi, dari, paszto, urdu, 
kurdyjski sorani, kurdyjski kurmandżi, somalijski itp. Należy podkreślić, że 
w tym wypadku niedostępność tłumaczy była spowodowana tym, że brali oni 
udział we wszystkich czynnościach Placówek POSG, tj. postępowaniach 
karnych wszczętych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy 
państwowej lub organizowaniem takiego przekroczenia, postępowaniach 
administracyjnych w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu, jak 
również w posiedzeniach sądów rejonowych w sprawach dotyczących 
umieszczenia nielegalnych emigrantów w Ośrodkach. 

NIK zwraca uwagę, że przywołany wyżej art. 28 ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony nie rozróżnia, czy terminy te dotyczą cudzoziemców 
zgłaszających się do organu bezpośrednio, czy też w związku z pobytem 
w SOdC za pośrednictwem funkcjonariuszy lub Naczelnika Ośrodka. 
W związku z tym pomimo wskazywanego problemu z dostępnością tłumaczy, 
którzy muszą uczestniczyć w czynnościach przyjmowania wniosku o ochronę 
międzynarodową, należy wskazać, że terminy te powinny być zachowywane.  

(akta kontroli str. 3147-3172, 3215) 

POSG zapewnił właściwy stan sanitarno-epidemiologiczny w SOdC. Cudzoziemcy 
przy przyjęciu do ośrodka informowani byli o swoich prawach i obowiązkach 
w zrozumiałym dla siebie języku. O zdarzeniach nadzwyczajnych informowano 
sędziego penitencjarnego, a nałożone na cudzoziemców kary dyscyplinarne 
wynikały z obowiązujących zasad. Cudzoziemcy otrzymywali posiłki przygotowane 
według dziennej normy wyżywienia. W SOdC respektowano przysługujące 
cudzoziemcom prawa takie jak prawo do odwiedzin, kontaktowania się z organami 
i organizacjami zewnętrznymi, czy posiadania przedmiotów religijnych. Stwierdzono 
jednak, że POSG nie zapewnił cudzoziemcom właściwego dostępu do podstawowej 
opieki lekarskiej. Ponadto przez ponad dwa miesiące od uruchomienia filii 
w Czerwonym Borze, cudzoziemcy nie mogli korzystać z sieci Internet. Zarówna 
ograniczona dostępność lekarza, jak i brak dostępu do Internetu były przyczynami 
buntu cudzoziemców w filii w Czerwonym Borze. Stwierdzono ponadto, że POSG 
nie zapewnił właściwej opieki psychologicznej cudzoziemcom oraz nieterminowo 
przyjmował od cudzoziemców wnioski o ochronę międzynarodową.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Podjęcie działań mających na celu należyte wykonywanie obowiązków 
wynikających z art. 413 ustawy o cudzoziemcach, a także zapewnienie 
cudzoziemcom przebywającym w filii w Czerwonym Borze i ośrodku 
w Białymstoku jednakowego, odpowiedniego do potrzeb dostępu do opieki 
lekarskiej. 

 Podjęcie działań w celu zapewnienia cudzoziemcom przebywającym w SOdC 
usług psychologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. 

 Terminowe przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o ochronę 
międzynarodową.  

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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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 Strategii Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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  15   marca 2022 r. 
 

Kontrolerzy: 
 

Jakub Dąbrowa 

Specjalista kontroli 
państwowej 

 
/-/ 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
 Departament Strategii 

 p.o. Dyrektor 
Marzena Rajczewska 

 
 

 /-/ 
 

Robert Sieńko 

Specjalista kontroli 
państwowej 

 
/-/ 

 

 

Jakub Niemczyk 

Główny specjalista 
kontroli państwowej 

 
/-/ 

 

 

  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


