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I. Dane identyfikacyjne 
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej1, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno 
Odrzańskie. 

 

gen. bryg. SG Wojciech Skowronek, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w okresie od dnia 23 sierpnia 2017 r. do dnia 16 grudnia 2019 r. 

gen. bryg. SG Tomasz Michalski pełnił powierzone obowiązki Komendanta 
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w okresie od dnia 17 grudnia 2019 r.  
do dnia 16 czerwca 2020 r., a następnie od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia 
31 grudnia 2021 r. – Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.  

(akta kontroli str. 2044) 

 

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 

 

1. Stefan Walowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr KST/70/2021 z 18 listopada 2021 r.  

2. Piotr Skwara, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KST/71/2021 z 18 listopada 2021 r.  

3. Jarosław Melnarowicz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KST/77/2021 z 17 grudnia 2021 r.  

(akta kontroli str.1-2C) 

 

 
1 Dalej: Oddział SG, NoOSG lub Oddział w Krośnie Odrzańskim.  
2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie przygotowania i realizacji zadań przez Strzeżony Ośrodek dla 
Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. 

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej był jednostką organizacyjną Straży 
Granicznej, która przy wykorzystaniu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców 
w Krośnie Odrzańskim4 realizowała w latach 2019-2021 zadanie detencji mężczyzn 
nielegalnie przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

W okresie od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2021 r. SOdC w Krośnie 
Odrzańskim realizował zadania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, jak również z regulacjami wewnętrznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. 

Realizację zadań w SOdC w Krośnie Odrzańskim w okresie od dnia 24 sierpnia 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. NIK ocenia jako niewłaściwą. Działaniem 
nieprawidłowym było uruchomienie dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych oraz 
administracyjno-gospodarczych dla SOdC w Krośnie Odrzańskim znajdujących się 
na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w  Wędrzynie5, który 
to Obiekt w dniu uruchomienia, jak i w trakcie przebywania w nim cudzoziemców nie 
spełniał wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 
2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców6 w zakresie 
infrastruktury i wyposażenia oraz nie gwarantował zapewnienia przysługujących 
cudzoziemcom praw zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach7. 
Ponadto w związku z wykorzystywaniem w Obiekcie w Wędrzynie nieaktualnej 
dokumentacji przeciwpożarowej oraz niewłaściwym stanem sanitarno-higienicznym 
zdrowie i życie cudzoziemców przebywających w Obiekcie w Wędrzynie oraz 
służących w nim funkcjonariuszy Straży Granicznej było zagrożone. 

Izba stwierdziła również, że Komendant NoOSG nie wykorzystał posiadanych 
narzędzi zarządczych do wdrożenia formalnego systemu analizy ryzyka dla nowego 
zadania, jakim było utworzenie Obiektu w Wędrzynie oraz nie objął kontrolą zadań 
realizowanych zarówno na etapie przygotowania obiektu, jak i w trakcie jego 
eksploatacji (w okresie od dnia 24 sierpnia do dnia 31 grudnia 2021 r.). 

NIK dostrzegła duże zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych 
NoOSG oraz funkcjonariuszy oddelegowanych z innych oddziałów realizujących 
zadania w SOdC w Krośnie Odrzańskim i Obiekcie w Wędrzynie. Jednak pomimo 
wysiłku i intensywnej pracy nie byli oni w stanie zrealizować wszystkich zadań na 
rzecz cudzoziemców umieszczonych w SOdC w Krośnie Odrzańskim i Obiekcie 
w Wędrzynie określonych w szczegółowych zakresach obowiązków. Ponadto duża 
i szybko narastająca liczba przebywających w Obiekcie w Wędrzynie 
cudzoziemców8, wynikająca ze zmiany rozporządzenia w sprawie SOdC 
zmniejszającego do 2 mkw. powierzchnię mieszkalną dla jednego cudzoziemca, 
doprowadziła do pojawiania się konfliktów i sytuacji nadzwyczajnych oraz 
postępującej degradacji budynków mieszkalnych, w tym ich stanu sanitarnego.  

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

w formie opisowej. 
4  Dalej także: SOdC w Krośnie Odrzańskim. 
5  Dalej: Obiekt w Wędrzynie. 
6  Dz. U. z 2018 r. poz. 1576, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków dla 

cudzoziemców lub rozporządzenie w sprawie SOdC. 
7  Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, ze zm., dalej: ustawa o cudzoziemcach. 
8  W dniu 31 sierpnia 2021 r. w Ośrodku w Wędrzynie przebywało 206 cudzoziemców, w dniu 30 września 

2021 r. 338 cudzoziemców, w dniu 31 października 2021 r. 567 cudzoziemców oraz w dniu  
30 listopada 2021 r. 600. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 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. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim był jednostką 
organizacyjną znajdującą się w strukturach Nadodrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej, który został utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla 
cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim10. Ośrodek w Krośnie Odrzańskim w latach 
2019-2021 realizował zadania na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków  
i aresztów dla cudzoziemców, zarządzenia Nr 52 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu 
organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim11 oraz Wewnętrznego podziału zadań 
Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. 

Zmiany w funkcjonowaniu SOdC następowały w związku z nasilającą się presją 
migracyjną na odcinku granicy Rzeczypospolitej Polskiej12 z Republiką Białoruską. 
Reagując na zagrożenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  w połowie 
2021 r. dokonał zmian w rozporządzeniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie 
SOdC13, w zakresie § 3, 6, 7, 10 oraz § 11 Załącznika do rozporządzenia14.  

W związku z koniecznością utworzenia dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych dla 
cudzoziemców oraz administracyjno-gospodarczych dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej ze względu na napływ cudzoziemców na terytorium RP w dniu 23 lipca 
2021 r. przedstawiciele Komendanta NoOSG uczestniczyli w spotkaniu roboczym 
zorganizowanym przez Komendę Główną Straży Granicznej, podczas którego 
omawiano możliwość wykorzystania obiektów znajdujących się na terenie Ośrodka 
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie15. W sprawozdaniu ze 
spotkania roboczego wskazano potencjalne możliwości obiektów OSPWLąd 
w Wędrzynie do wykorzystania na dodatkowe pomieszczenia mieszkalne oraz 
administracyjno-gospodarcze SOdC w Krośnie Odrzańskim. W dniu 6 sierpnia 
2021 r. opracowano Koncepcję dostosowania obiektów na terenie OSPWLąd 
w Wędrzynie na potrzeby utworzenia Tymczasowego Ośrodka Strzeżonego dla 
Cudzoziemców (TOSdC). W dokumencie określono niezbędny czas adaptacji 
obiektów wynoszący 20 tygodni16. W dniu 9 sierpnia 2021 r. Zastępca Dyrektora 

 
9 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. 
10  Dz. U. poz. 288, dalej: rozporządzenie w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie 

Odrzańskim lub rozporządzenie w sprawie SOdC w Krośnie Odrzańskim.   
11  Dz. Urz. KG SG poz. 72, ze zm.. 
12 Dalej: RP. 
13  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 1346) oraz rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 1482). 

14  Zmiany dotyczyły m.in.: powierzchni mieszkalnej wydzielanej na jednego cudzoziemca (zmniejszenia do 
2 mkw.), wyposażenia pomieszczeń oraz składu pomieszczeń mieszkalnych. 

15  Dalej: OSPWLąd w Wędrzynie. 
16  Czas dostosowania ogrodzenia oszacowano na 40 tygodni. 

OBSZAR 

Opis stanu 
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Zarządu Komendy Głównej SG ds. Cudzoziemców poinformował Zastępcę 
Naczelnika Wydziału Kierownika SOdC w Krośnie Odrzańskim, że w trakcie 
wideokonferencji VTC ustalono, iż wojsko podejmie szybkie działania celem 
dostosowania obiektów w Wędrzynie do potrzeb Straży Granicznej, tak aby w dniu 
30 sierpnia 2021 r. przekazać obiekt w użyczenie NoOSG. W dniu 11 sierpnia 2021 
r. Komendant NoOSG wydał rozkaz dzienny Nr 154, w którym powołał dwa zespoły 
– pierwszy do przygotowania rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych i drugi do 
przygotowania założeń logistyczno-finansowych dotyczących utworzenia 
pomieszczeń mieszkalnych i administracyjnych SOdC w Krośnie Odrzańskim 
z lokalizacją w OSPWLąd w Wędrzynie, nie określając w rozkazie terminu 
uruchomienia Obiektu w Wędrzynie. Efektem prac realizowanych przez zespoły była 
m.in. umowa użyczenia Nr 42/2021 r zawarta w dniu 20 sierpnia 2021 r.  pomiędzy 
Komendantem NoOSG, a Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Zielonej Górze, 
dotycząca warunków użyczenia przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej 
Górze budynków koszarowych17. Podstawę zawarcia umowy użyczenia stanowił 
§ 3b rozporządzenia w sprawie SOdC18, który nadawał uprawnienia Komendantowi 
NoOSG do usytuowania w budynkach położonych poza terenem strzeżonego 
ośrodka pomieszczeń mieszkalnych i administracyjno-gospodarczych, na czas 
określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Ponadto zgodnie z § 143 ust. 1 pkt 1 lit. c. 
zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 
2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie 
Straży Granicznej19 Komendant NoOSG posiadał kompetencje do samodzielnego 
pozyskania nieruchomości, na czas nie dłuższy niż 36 miesięcy. W dniu 24 sierpnia 
2021 r. Komendant NoOSG uruchomił Obiekt w Wędrzynie, a w dniu 25 sierpnia 
2021 r. w Obiekcie umieszczono pierwszych cudzoziemców.  

(akta kontroli str. 4-7, 2293-2294, 2370-2389, 2650-2653) 

Wewnętrzny podział zadań Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie 
Odrzańskim oraz Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Naczelnika 
Wydziału – Kierownika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie 
Odrzańskim Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej nie zostały uaktualnione, 
pomimo zwiększenia zadań SOdC w Krośnie Odrzańskim, wynikających                              
z utworzenia w dniu 24 sierpnia 2021 r. Obiektu w Wędrzynie. 

(akta kontroli str. 114-182, 2045-2054) 

W latach 2019-2021 NoOSG wydatkował kwotę 10 589 459,47 zł na obsługę 
cudzoziemców w placówkach oddziału oraz SOdC w Krośnie Odrzańskim  
i Obiekcie w Wędrzynie. Z czego w 2019 r. wydatkowano 1 761 098,54 zł (w tym                    
z FAMI20 323 376,43 zł), w 2020 r. wydatkowano 1 429 240,71 zł (w tym z FAMI 
456 610,93 zł), a w 2021 r. na obsługę cudzoziemców w placówkach oddziału oraz                
w SOdC w Krośnie Odrzańskim wydatkowano kwotę 2 112 965,18 zł (w tym z FAMI 
1 002 180,90 zł). Ponadto na obsługę cudzoziemców w 2021 r. w Obiekcie                          
w Wędrzynie wydatkowano 5 286 155,04 zł (w tym z FAMI 1 122 950,88 zł).  

(akta kontroli str. 3033-3046) 

Pomieszczenia użyczone NoOSG przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej 
Górze zostały dostosowane do wymagań uzgodnionych z przedstawicielami 

 
17  Umowa użyczenia dotyczyła budynków koszarowych: mieszkalnych Nr 205, 206, 207, 209; kuchni Nr 210 (z 

pominięciem kantyny); punktu kontroli technicznej Nr 212; wiaty Nr 213 oraz magazynu Nr 214. 
18  Dodany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 
1346) – obowiązujący od dnia 23 lipca 2021 r. 

19  Dz. U. KG SG poz. 120, ze zm. 
20  FAMI – fundusz azylu, migracji i integracji. 
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Komendy Głównej Straży Granicznej przez jednostki podległe Dowódcy 
Generalnemu RSZ21.  

(akta kontroli str. 4-7;  niejawne akta kontroli str. 1-7) 

Ośrodek w Krośnie Odrzańskim posiadał wymagane rozporządzeniem w sprawie 
SOdC pomieszczenia mieszkalne i infrastrukturę towarzyszącą. Od dnia 1 stycznia 
2019 r. do dnia 22 lipca 2021 r. SOdC w Krośnie Odrzańskim zabezpieczał 
64 miejsca dla cudzoziemców. Na polecenie Dyrektora Zarządu do Spraw 
Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej od dnia 23 lipca 2021 r. 
zwiększono liczbę miejsc w Ośrodku do 72. Następnie w związku ze zmianą 
przepisów rozporządzenia w sprawie SOdC od dnia 13 sierpnia 2021 r. w SOdC                
w Krośnie Odrzańskim mogło przebywać 80 cudzoziemców. W praktyce w SOdC                
w Krośnie Odrzańskim przebywało średniorocznie: w 2019 r. 39 cudzoziemców,                              
w 2020 r. 41 cudzoziemców22, w I półroczu 2021 r. 37 cudzoziemców                                  
oraz w II półroczu 2021 r. 65 cudzoziemców.  

(akta kontroli str. 212-215, 754-758, 798) 

Obiekt w Wędrzynie23 nie posiadał wymaganych zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie SOdC biblioteki oraz pomieszczeń do zajęć kulturalno-oświatowych 
i sportowych (przygotowano jedynie pomieszczenia telewizyjne) ani pomieszczenia 
do wykonywania praktyk religijnych (wskazane w budynku 205A przez 
funkcjonariuszy pomieszczenie przeznaczone na ten cel było zamknięte), jak 
również nie posiadał wymaganych zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia placów 
rekreacyjno-sportowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców24 oraz rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2021 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla 
cudzoziemców25 w Obiekcie w Wędrzynie mogło przebywać jednorazowo 
750 cudzoziemców. W Obiekcie w Wędrzynie przebywało w dniu 31 sierpnia 2021 r. 
206 cudzoziemców, w dniu 30 września 2021 r. 338 cudzoziemców, w dniu 
31 października 2021 r. 567 cudzoziemców, w dniu 30 listopada 2021 r. 600 
cudzoziemców oraz w dniu 31 grudnia 2021 r. 608 cudzoziemców /szerszy opis 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości obszar 1, nieprawidłowość nr 1/.  

(akta kontroli str. 212-215, 759-772) 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim został wyposażony 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie SOdC. 

  (akta kontroli str. 754-758) 

W Obiekcie w Wędrzynie w pomieszczeniach mieszkalnych i salach telewizyjnych 
stwierdzono niewystarczającą liczbę stołów, taboretów i krzeseł oraz szafek na 
rzeczy osobiste w stosunku do liczby zakwaterowanych cudzoziemców. W drzwiach 
do pomieszczeń mieszkalnych nie było klamek, w pomieszczeniach wspólnych 
(korytarze, umywalnie, łaźnie, pomieszczenia WC, sale komputerowe, sale 
telewizyjne) panował nieporządek. Ponadto dostęp do komputerów podłączonych do 

 
21  Zgodnie z pkt 1 ppkt 1 decyzji Nr Z-50/DO RSZ z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

przez SZ RP dla Straży Granicznej w organizacji tymczasowego, strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców 
(niepublikowana).  

22  Średnia za 2020 r. została wyliczona z pominięciem marca, kwietnia i maja, w którym to okresie w SOdC  
w Krośnie Odrzańskim przeprowadzono remont, w związku z czym w Ośrodku nie przebywali cudzoziemcy.  

23  W dniu 9 grudnia 2021 r. przeprowadzono oględziny obiektu w Wędrzynie, którymi  objęto budynki nr 205A, 
205B, 206A. 206B, 207A oraz 210. W budynku 207B zorganizowano izolatorium dla cudzoziemców 
przebywających na kwarantannie, w związku z czym ta część Obiektu w Wędrzynie nie została poddana 
oględzinom. 

24  Dz. U. poz. 1346. 
25  Dz. U. poz. 1482. 
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Internetu ograniczony był do dwóch stanowisk na każdym z bloków (łącznie 
10 stanowisk komputerowych w pięciu blokach mieszkalnych). Na przełomie 
października i listopada 2021 r. zwiększono liczbę stanowisk do czterech na każdym 
bloku (łącznie 20 stanowisk komputerowych w pięciu blokach mieszkalnych). 
W budynkach przeznaczonych dla cudzoziemców znajdowały się pomieszczenia 
przeznaczone na magazyny rzeczy pobranych od cudzoziemców oraz przedmiotów 
higieny osobistej wydawanych cudzoziemcom (maszynki do golenia i szczoteczki do 
czyszczenia zębów26). W pomieszczeniach magazynowych panował bałagan, na 
ścianach i podłogach znajdowały się niezabezpieczone kable, rzeczy cudzoziemców 
przechowywane były na podłodze. 

Dla Obiektu w Wędrzynie NoOSG nie opracował, wymaganego zgodnie z § 12 
Załącznika do rozporządzenia w sprawie SOdC, Porządku dnia. W budynkach  
Nr 205A i 205B oraz 206A i 206B Obiektu w Wędrzynie nie udostępniono 
cudzoziemcom informacji dotyczących m.in.: godzin spożywania posiłków, godzin 
oraz sposobu ustalania stanu liczbowego cudzoziemców, godzin przeznaczonych 
na zorganizowane zajęcia kulturalno-oświatowe oraz sportowe, godzin 
przyjmowania przez personel medyczny oraz godzin i miejsca odbywania spacerów 
/szerszy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości obszar 1, nieprawidłowość  
nr 2/. 

  (akta kontroli str. 761-780, 2055-2188, 2642-2649) 

W Obiekcie w Wędrzynie wydzielono do celów administracyjnych budynek Nr 207A. 
Wyposażenie biurowe (szafy, biurka, krzesła, stoły, regały) budynku Nr 207A 
znacznie odbiegało jakością i ilością od wyposażenia, które wykorzystywane było                          
w SOdC w Krośnie Odrzańskim oraz pomieszczeniach biurowych Komendy 
NoOSG. Na korytarzu i w pomieszczeniach administracyjnych na ścianach                          
i podłogach znajdowały się niezabezpieczone kable. W korytarzu znajdowała się 
w dniu prowadzenia czynności kontrolnych kałuża wody oraz piach. W budynku Nr 
207A nie zorganizowano osobnych toalet dla kobiet i mężczyzn.  

  (akta kontroli str. 760-761) 

Ponadto w Obiekcie w Wędrzynie w budynku Nr 210 wydzielone zostały 
pomieszczenia magazynowe, w których znajdowały się: w pomieszczeniu Nr 1                   
w pudłach kartonowych używana oraz nowa odzież, buty, koce, metalowe łóżka, 
krzesła i szafki przeznaczone dla cudzoziemców; w pomieszczeniu Nr 2 w pudłach 
kartonowych oraz na regałach magazynowych znajdowały się artykuły spożywcze, 
środki czystości, chemia gospodarcza, gry planszowe, książki oraz „zestawy 
sypialne”27; w korytarzu pomiędzy pomieszczeniami Nr 1 i Nr 2 w pudłach 
kartonowych zmagazynowano zestawy kosmetyczne oraz „zestawy sypialne”. 

  (akta kontroli str. 759) 

W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim w latach  
2019-2021 obowiązywała struktura organizacyjna zgodna z etatem Nr 5 
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim 
wprowadzonym zarządzeniem Komendanta Głównego SG Nr 6 z dnia 19 stycznia 
2018 r28. Zgodnie z ww. dokumentem liczba etatów funkcjonariuszy SG wynosiła  
91 oraz liczba etatów korpusu służby cywilnej wynosiła od 3 do 629.  

Funkcjonariusze SG oraz pracownicy korpusu służby cywilnej SG pełniący 
obowiązki w SOdC w Krośnie Odrzańskim w latach 2019-2021 ukończyli 84 

 
26  Ze względów bezpieczeństwa przedmioty higieny osobistej wydawane były cudzoziemcom z depozytu dwa 

razy dziennie.  
27  W skład „zestawu sypialnego” wchodzi: materac, poduszka, koc i pościel. 
28  Niepublikowany. 
29  Liczba etatów  korpusu służby cywilnej w Etacie SOdC w Krośnie Odrzańskim  od 1 stycznia 2019 r. do 31 

sierpnia 2021 r. wynosiła 3, a od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosiła 6. 
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szkolenia z zakresu pracy w środowisku wielokulturowym i różnorodnym religijnie30. 
W SOdC w Krośnie Odrzańskim nie opracowano procedur wewnętrznych 
dotyczących zachowania się funkcjonariuszy SG w środowisku różnorodnym 
kulturowo i religijnie. Pomimo to, brak skarg cudzoziemców, pełnomocników oraz 
organizacji pozarządowych na niewłaściwe zachowanie funkcjonariuszy                             
i pracowników cywilnych SOdC w Krośnie Odrzańskim wskazuje na profesjonalizm                                     
i właściwe wykonywanie obowiązków w środowisku różnorodnym kulturowo                      
i religijnie. 

    (akta kontroli str. 215, 219-316,) 

W latach 2019-2021 w SOdC w Krośnie Odrzańskim pracowało czterech 
funkcjonariuszy SG i pracowników korpusu służby cywilnej SG, którzy ukończyli 
w latach 2017 i 2018 szkolenie nt.: Osoby z grup wrażliwych w procedurze 
administracyjnej. W SOdC w Krośnie Odrzańskim nie opracowano procedur 
wewnętrznych dotyczących rozpoznawania ofiar tortur i handlu ludźmi.  

    (akta kontroli str. 219-316) 

W latach 2019-2021 w SOdC w Krośnie Odrzańskim służbę pełniło zgodnie  
z ewidencją od 67 funkcjonariuszy SG i pracowników cywilnych (tj. 74% stanu 
etatowego) do maksymalnie 75 (tj. 82% stanu etatowego). Przygotowując 
uruchomienie Obiektu w Wędrzynie Komendant NoOSG dokonywał analiz potrzeb 
kadrowych, z których wynikała konieczność oddelegowania funkcjonariuszy z innych 
jednostek organizacyjnych SG do służby w SOdC w Krośnie Odrzańskim oraz  
w Obiekcie w Wędrzynie. Pierwszy wniosek dotyczący oddelegowania 
70 funkcjonariuszy SG został wysłany do Komendanta Głównego SG w dniu 
13 sierpnia 2021 r. W piśmie z dnia 16 sierpnia 2021 r. Komendant NoOSG przesłał 
informację o potrzebach kadrowych dotyczących wyspecyfikowanych specjalizacji31. 
Na wniosek odpowiedziano wsparciem w postaci 28 funkcjonariuszy SG. W piśmie  
z dnia 30 sierpnia 2021 r. Komendant NoOSG wniósł o pilne delegowanie, kolejnych 
34 funkcjonariuszy32. Komenda Główna SG oddelegowała wskazaną we wniosku 
liczbę funkcjonariuszy do realizacji zadań w SOdC w Krośnie Odrzańskim  
i w Obiekcie w Wędrzynie. Następnie w piśmie z dnia 13 września 2021 r. 
Komendant NoOSG zwrócił się z prośbą o delegowanie 44 funkcjonariuszy33  

 
30  Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej – 3; 

Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych – 6; Komunikacja międzykulturowa w Straży 
Granicznej – 61; Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji 
Wschodniej i Południowo Wschodniej – 3; Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami  
z wybranych Kaukazu i Azji Centralnej – 4; Strategia komunikacji z cudzoziemcami – 3; Społeczno-
kulturowa identyfikacja cudzoziemca z Afryki – 1; Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji  
z cudzoziemcami z Magrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej – 1; Społecznokulturowe aspekty 
komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego – 3. 

31  1 funkcjonariusz posiadający doświadczenie i czynnie praktykujący w zakresie pobierania i rejestrowania 
odcisków palców; 2 funkcjonariuszy znających specyfikę oraz posiadających umiejętność prowadzenia 
magazynu depozytowego; 11 funkcjonariuszy posiadających doświadczenie w prowadzeniu postępowań 
administracyjnych i przyjmowaniu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej; 4 funkcjonariuszy 
posiadających doświadczenie w pracy z cudzoziemcami i posiadających ukończone studia na kierunku 
pedagogicznym, psychologicznym bądź resocjalizacyjnym; 12 funkcjonariuszy posiadających uprawnienia 
do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych; 40 funkcjonariuszy do zabezpieczenia pobytu cudzoziemców 
w strzeżonym ośrodku 

32  2 funkcjonariuszy znających specyfikę oraz posiadających umiejętność prowadzenia magazynu 
depozytowego SOdC; 2 funkcjonariuszy posiadających doświadczenie w pracy opiekuna socjalnego;  
2 funkcjonariuszy posiadających doświadczenie w pracy opiekuna powrotowego; 2 funkcjonariuszy  
posiadających doświadczenie w prowadzeniu postępowań kosztowych; 26 funkcjonariuszy  
do zabezpieczenia pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku. 

33  6 funkcjonariuszy znających specyfikę oraz posiadających umiejętność prowadzenia magazynu 
depozytowego; 8 funkcjonariuszy posiadających doświadczenie w prowadzeniu postępowań 
administracyjnych i przyjmowaniu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej; 4 funkcjonariuszy 
posiadających doświadczenie w pracy z cudzoziemcami i posiadających ukończone studia na kierunku 
pedagogicznym, psychologicznym bądź resocjalizacyjnym; 2 funkcjonariuszy posiadających uprawnienia  
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z innych jednostek organizacyjnych SG. Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG 
zarekomendował oddelegowanie 40 funkcjonariuszy, natomiast pozostałe potrzeby 
w postaci czterech funkcjonariuszy miało zostać uzupełnione w ramach 
wewnętrznych oddelegowań realizowanych w NoOSG. W piśmie z dnia 30 września 
2021 r. zwrócono się do Komendanta Głównego SG o delegowanie 
33 funkcjonariuszy począwszy od dnia 5 października 2021 r. i 40 funkcjonariuszy  
od dnia 10 października 2021 r. lub przedłużenie delegowań już trwających. 
Ponadto w dniu 14 października 2021 r. zwrócono się z prośbą o zapewnienie 
stałego wsparcia kadrowego w liczbie 40 żołnierzy Wojska Polskiego  
do zabezpieczenia zewnętrznego Obiektu w Wędrzynie oraz o delegowanie 
dodatkowej liczby 30 funkcjonariuszy SG spoza NoOSG z powodu 
niewystarczających zasobów kadrowych i braku gwarancji realizacji zadań 
związanych z obsługą cudzoziemców. Do końca września 2021 r. Komendant 
Główny SG oddelegowywał funkcjonariuszy do realizacji zadań w SOdC w Krośnie 
Odrzańskim i w Obiekcie w Wędrzynie na okres 30 dni, od października 2021 r. na 
okres 21 dni, a od listopada 2021 r. okres delegowania wynosił 14 dni. Dla 
funkcjonariuszy NoOSG okres delegowania trwał od jednego do trzech miesięcy. 
W kolejnych pismach, tj. z dnia 19 października 2021 r., 8 listopada 2021 r., 
18 listopada 2021 r. oraz 23 listopada 2021 r. Komendant NoOSG zwracał się do 
Komendanta Głównego SG o wydłużenie okresu delegowania na co najmniej 30 dni 
oraz przedłużenie oddelegowań już trwających.  

Ponadto w dniu 8 listopada 2021 r. Komendant NoOSG zwrócił się z prośbą 
o delegowanie dodatkowych 24 funkcjonariuszy SG34. W pismach kierowanych do 
Komendanta Głównego SG z dnia 31 sierpnia 2021 r., 18 października 2021 r, 25 
października 2021 r. oraz 30 listopada 2021 r. Komendant NoOSG przedstawiał 
zagrożenia związane z funkcjonowaniem SOdC w Krośnie Odrzańskim oraz Obiektu 
w Wędrzynie35, a także wnosił o wstrzymanie relokacji cudzoziemców do 
Obiektu w Wędrzynie. Głównym argumentem wymienianym w pismach był brak 
wystarczającej liczby funkcjonariuszy SG do obsługi Obiektu w Wędrzynie 
w zakresie właściwej realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 
Ponadto zagrożenia przedstawiał Naczelnik Wydziału - Kierownik SOdC oraz jego 
Zastępca w pismach kierowanych do Komendanta NoOSG36. 

W latach 2019-2021 funkcjonariusze pełniący służbę w SOdC w Krośnie 
Odrzańskim wypracowali następującą liczbę nadgodzin: w 2019 r.: w III kw. – 333; 
IV kw. – 375; w 2020 r.: w I kw. - 659; w II kw. – 497; w III kw. – 652; w IV kw. – 796; 
w 2021 r.: w I kw. – 618; w II kw. – 988; w III kw. – 1102; w IV kw. – 1938.  

 
do prowadzenia pojazdów służbowych; 24 funkcjonariuszy do zabezpieczenia pobytu cudzoziemców  
w strzeżonym ośrodku. 

34  2 funkcjonariuszy posiadających doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w pionie 
cudzoziemskim i przyjmowaniu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej; 4 funkcjonariuszy 
posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów służbowych i doświadczenie w pełnieniu służby 
konwojowej; 18 funkcjonariuszy do zabezpieczenia pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku. 

35  Komendant NoOSG opisał bunt cudzoziemców z dnia 25 listopada 2021 r. Ponadto wymienił zagrożenia, 
które mogą prowadzić  do ponownego wybuchu buntu lub niedochowania procedur administracyjnych                     
w tym: brak możliwości dokonywania zakupów z oczekiwaną przez cudzoziemców częstotliwością, brak 
zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z pomocy prawnej 
pełnomocników będących jednocześnie cudzoziemcami oraz odwiedzin przez członków rodzin z powodu 
braku możliwości wstępu cudzoziemców na teren OSPWLąd, opóźnienia w przyjmowaniu wniosków                        
o ochronę międzynarodową, brak możliwości wywiązywania się z zatwierdzonych przez Komendanta 
Głównego SG Zasad postępowania SG z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania. 

36  W meldunkach przedstawiano następujące zagrożenia m.in.: brak środków do zapewnienia pełnego 
bezpieczeństwa funkcjonariuszy SG oraz cudzoziemców przebywających w Obiekcie w Wędrzynie; brak 
możliwości zapewnienia realizacji uprawnień cudzoziemców wynikających z obowiązujących przepisów; 
możliwość występowania protestów głodowych, bójek, agresji wobec funkcjonariuszy SG oraz możliwość 
ucieczek cudzoziemców. 
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W III i IV kw. 2021 r. funkcjonariusze i pracownicy SG SOdC w Krośnie Odrzańskim 
pomimo 3040 nadgodzin37 nie byli w stanie wykonywać wszystkich zadań 
określonych w szczegółowych zakresach obowiązków. Pojawiły się opóźnienia m.in. 
w: realizacji wniosków o ochronę międzynarodową, realizacji wniosków 
cudzoziemców o widzenie, przeprowadzaniu wywiadów osobowo-poznawczych 
z cudzoziemcami. Ponadto w związku z dużą ilością zadań funkcjonariusze nie 
informowali na bieżąco cudzoziemców o ich sytuacji prawnej, a także nie 
dotrzymywali terminów składania wniosków do sądu o przedłużenie okresu 
przebywania cudzoziemców w SOdC i wniosków o doprowadzanie oraz nie 
prowadzili systematycznego rozpoznania niepokojących zachowań cudzoziemców. 
W okresie od sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie organizowano zajęć 
rekreacyjno-sportowych.    

(akta kontroli str. 2015, 802-905, 2015, 1532-1551, 1974-1990, 2642-2649) 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 27 stycznia 2022 r. oględzin Systemu Obsługi 
Cudzoziemców38 stwierdzono, iż spośród losowo wybranej próby 31 cudzoziemców 
umieszczonych w SOdC w Krośnie Odrzańskim i w Obiekcie w Wędrzynie w okresie 
od dnia 24 sierpnia do dnia 31 grudnia 2021 r. jedynie z 15 cudzoziemcami 
przeprowadzono i zarejestrowano w SOC wywiady osobowo-poznawcze /szerszy 
opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości obszar 1, nieprawidłowość Nr 4/.         

(akta kontroli str. 4023-4025) 
Wśród zatrudnionych w SOdC w Krośnie Odrzańskim funkcjonariuszy była jedna 
osoba z wykształceniem filologicznym (kierunek filologia angielska), 14 osób ze 
znajomością języka angielskiego na poziomie średnim (B1), 13 osób                                 
ze znajomością języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2) oraz 13 osób 
ze znajomością języka angielskiego na poziomie początkującym (A1). Ponadto                     
w SOdC w Krośnie Odrzańskim służył jeden funkcjonariusz znający język rosyjski                   
na poziomie podstawowym (A2), czterech znających język rosyjski na poziomie 
początkującym (A1), jeden znający język ukraiński na poziomie początkującym (A1) 
oraz jeden funkcjonariusz znający język francuski na poziomie zaawansowanym 
(C1). 

W SOdC w Krośnie Odrzańskim w 2019 r. zostało podpisanych 19 umów o dzieło                          
z pięcioma tłumaczami. Rok później podpisano 10 umów o dzieło z trzema 
tłumaczami. W 2021 r. podpisano 40 umów o dzieło z sześcioma tłumaczami.      

    (akta kontroli str. 2871-2876, 3047-3113) 

W Planach działalności Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na lata 2019, 
2020 oraz 2021 nie uwzględniono celów i zadań dla SOdC w Krośnie Odrzańskim. 
Nie dokonano także aktualizacji Planu działalności Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej na rok 2021 w związku z utworzeniem Obiektu w Wędrzynie  
oraz nie wykonano identyfikacji ryzyka dla tego dodatkowego zadania wskazanego 
do realizacji przez Komendanta NoOSG.  

(akta kontroli str. 495-506, 3047-3113) 

W Rocznym planie kontroli jednostek i komórek organizacyjnych Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli  
w 2019 roku oraz aneksach wydanych w 2019 r. nie zaplanowano kontroli SOdC                     
w Krośnie Odrzańskim. W Rocznym planie kontroli jednostek i komórek 
organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przewidzianych do 
realizacji przez Wydział Kontroli w 2020 roku zaplanowano kontrolę nt. wykonywanie 
czynności służbowych związanych z przyjęciem cudzoziemca do SOdC w Krośnie 

 
37  W analogicznym okresie 2020 r. wypracowano 1448 godzin, tj. 52% mniej niż w 2021 r., a w 2019 r. 708 

godzin, tj. 77% mniej niż w 2021 r. 
38  Dalej: SOC 
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Odrzańskim z przewidywanym terminem kontroli w II kwartale 2020 r. Jednakże 
zgodnie z aneksem Nr 3 do rocznego planu kontroli NoOSG z dnia 10 czerwca           
2020 r. ww. kontrola SOdC w Krośnie Odrzańskim została wykreślona. W Rocznym 
planie kontroli jednostek i komórek organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli w 2021 roku 
zaplanowano kontrolę nt. wykonywanie czynności służbowych związanych                            
z przyjęciem cudzoziemca do SOdC w Krośnie Odrzańskim z przewidywanym 
terminem realizacji kontroli w IV kwartale 2021 r. Zgodnie z aneksem Nr 2 do 
rocznego planu kontroli NoOSG z dnia 29 września 2021 r. ww. kontrola SOdC                   
w Krośnie Odrzańskim została wykreślona /szerszy opis w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości obszar 1, nieprawidłowość nr 5/.    

(akta kontroli str. 507-521) 

W latach 2019-2021 r. Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego w NoOSG  
w oparciu o art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych39 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 audytu40 sporządzał roczne plany audytu wewnętrznego. 

W Planach audytu wewnętrznego na lata 2019-2021 znalazły się działania 
dotyczące 2020 r., w ramach których przeprowadzono: analizę czynności 
podejmowanych przez Straż Graniczną w kwestii stosowania środka 
zapobiegawczego w postaci strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców; 
w planie na 2021 r. znalazła się natomiast kontynuacja czynności nt.: analiza 
czynności podejmowanych przez Straż Graniczną w kwestii stosowania środka 
zapobiegawczego w postaci strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców. 
Na podstawie ww. planu w październiku 2020 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny, 
który zakończył się opracowaniem sprawozdania z czynności doradczych 
datowanego na dzień 23 lutego 2021 r. W sprawozdaniu ujęto m.in. następujące 
uwagi: stan pomieszczeń w budynku SOdC w Krośnie Odrzańskim uniemożliwia 
pełną realizację ustawowych zadań SG, co dotyczy przede wszystkim właściwej 
obsługi socjalnej i zapewnienia warunków umożliwiających dostęp do zajęć 
kulturalno-wychowawczych, sportowych oraz wzbogacenia integracji i dostępu do 
środowiska zewnętrznego. W związku z powyższym istnieje konieczność 
modernizacji SOdC, w wyniku której poprawione zostaną warunki socjalno-bytowe 
cudzoziemców oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w SOdC. Ponadto, jak 
wskazano, najczęściej występującym problemem w zakresie prowadzonych przez 
funkcjonariuszy postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców jest bariera 
językowa a także dostępność tłumaczy /szerszy opis w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości obszar 1, nieprawidłowość nr 4/. 

(akta kontroli str. 1472-1531, 3431-3436) 

Szef Służby Zdrowia oraz Szef Logistyki NoOSG nie opracowali w latach 2019-2021 
planów kontroli. Czynności kontrolne wykonywane były w trakcie pobytów ww. osób 
funkcyjnych w SOdC w Krośnie Odrzańskim oraz w Obiekcie w Wędrzynie.  
Z czynności kontrolnych nie sporządzano dokumentów wynikowych z czynności 
kontrolnych realizowanych w latach 2019-2021 przez Szefa Służby Zdrowia oraz 
Szefa Logistyki NoOSG /szerszy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości obszar 
1, nieprawidłowość nr 4/.  

(akta kontroli str. 1981-1983, 2017-2019) 

 

 
39 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.  
40 Dz. U. z 2018 r. poz. 506. Dalej rozporządzenie w sprawie audytu 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. W wyniku nierzetelnego działania Komendanta NoOSG w Obiekcie w Wędrzynie                 
w okresie od dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie zapewniono 
przebywającym w nim cudzoziemcom możliwości korzystania z wszystkich 
pomieszczeń zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie SOdC. W Obiekcie                  
w Wędrzynie w budynkach Nr 205A i Nr 205B oraz Nr 206A i Nr 206B41 nie było 
pomieszczeń do zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych (zorganizowano 
jedynie sale telewizyjne) oraz w budynku Nr 205A nie było dostępne pomieszczenie 
do wykonywania praktyk religijnych. Ponadto w Obiekcie w Wędrzynie nie 
utworzono placu rekreacyjno-sportowego, ani nie stworzono także warunków do 
korzystania z placu rekreacyjno-sportowego znajdującego się w SOdC w Krośnie 
Odrzańskim zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie SOdC. 

Komendant NoOSG wyjaśnił, że: W Obiekcie w Wędrzynie w pomieszczeniach 
mieszkalnych w każdym budynku wydzielono salę komputerową, pomieszczenie do 
zajęć kulturalno-oświatowych oraz salę modlitwy. (…) W zakresie pomieszczeń 
bibliotecznych informuję, iż pomieszczenia takiego rodzaju znajdują się w obiekcie 
Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. Osobom 
osadzonym książki są dowożone z pomieszczeń SOdC w Krośnie odrzańskim, zaś 
zbiory pochodzące z darów rozdawane. Okresowy charakter utworzonego obiektu 
w Wędrzynie wskazuje na brak ekonomiki potencjalnego utworzenia pomieszczeń 
sportowych. (…) W myśl § 3b rozporządzenia w sprawie SOdC utworzone, na czas 
określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, poza SOdC w Krośnie Odrzańskim 
dodatkowe pomieszczenia mieszkalne i administracyjno-gospodarcze, o których 
mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie SOdC wchodzą w skład struktury obecnie 
istniejącego Ośrodka. Wobec powyższego nie było konieczności tworzenia 
dodatkowych placów rekreacyjno-sportowych. Zgodnie z wykładnią ww. przepisów 
plac rekreacyjno-sportowy powinien znajdować się w SOdC, a nie przy każdym 
budynku, w którym znajdują się pomieszczenia mieszkalne czy administracyjno-
gospodarcze.  

Odnosząc się do wyjaśnień Komendanta NoOSG należy podkreślić, że Obiekt                     
w Wędrzynie oddalony był od SOdC w Krośnie Odrzańskim o 70 km. W okresie od 
dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. NoOSG nie zorganizował 
przewozu cudzoziemców z Wędrzyna do Krosna Odrzańskiego celem skorzystania 
z placu rekreacyjno-sportowego. W związku z powyższym plac                              
rekreacyjno-sportowy w Krośnie Odrzańskim nie spełniał funkcji do której został 
przeznaczony dla osób w detencji przebywających w Obiekcie Wędrzynie.    

Ponadto w SOdC w Krośnie Odrzańskim pomieszczenie do zajęć                           
kulturalno-oświatowych i sportowych znacznie różniło się pod względem 
wyposażenia i wystroju od sal telewizyjnych w Obiekcie w Wędrzynie. 
Pomieszczenie w Krośnie Odrzańskim wyposażone było w duży telewizor                            
z systemem audio (kolumny), dekoder TV-SAT, sofy, stoły, mapy i kilkadziesiąt 
książek. Ponadto w obiekcie znajdowały się pomieszczenia wyposażone w bilard, 
stolik piłkarski oraz siłownia. W Obiekcie w Wędrzynie sale telewizyjne wyposażone 
były jedynie w telewizor, taborety i łózka. Przyczynami nieprzygotowania obiektu 
zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie SOdC były: 1) wybór miejsca 
utworzenia dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych oraz administracyjno-
gospodarczych SOdC w Krośnie Odrzańskim w obiektach poligonowych 
niedostosowanych do wymagań rozporządzenia w sprawie SOdC i 2) krótki czas,                
w jakim Komendant NoOSG zorganizował Obiekt w Wędrzynie. Zgodnie ze 

 
41  Wynik przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2021 r. oględzin Obiektu w Wędrzynie. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

13 

zgromadzonymi dokumentami pod koniec lipca 2021 r. planowane uruchomienie 
Obiektu w Wędrzynie miało nastąpić w grudniu 2021 r. (po około 20 tygodniach),                        
następnie na początku sierpnia termin uruchomienia Obiektu w Wędrzynie 
przeniesiono na koniec sierpnia 2021 r. Ostatecznie Obiekt w Wędrzynie 
uruchomiono w dniu 24 sierpnia 2021 r. i bardzo szybko umieszczono w nim 
cudzoziemców. W dniu 30 września 2021 r. w Obiekcie w Wędrzynie przebywało 
338 cudzoziemców, a w dniu 31 października 2021 r. już 567 cudzoziemców. 
Nierzetelne działanie Komendanta NoOSG dotyczące warunków stworzonych 
cudzoziemcom przebywającym w Obiekcie w Wędrzynie, które uniemożliwiały 
korzystanie z pomieszczeń i infrastruktury znajdującej się w SOdC w Krośnie 
Odrzańskim oraz liczba cudzoziemców tam zgromadzonych, powodowała 
narastanie frustracji i konfliktów, czego przejawem było siedem sytuacji 
nadzwyczajnych zgłoszonych do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze III Wydziału 
Penitencjarnego w tym m.in.: skutecznej ucieczki cudzoziemca, prób 
samobójczych, buntu oraz bójek i zachowań agresywnych.    

 (akta kontroli str. 212-215, 759-772, 2556-2626, 2642-2648, 4099, 4132-4145) 

2. Obiekt w Wędrzynie uruchomiony przez Komendanta NoOSG w dniu 24 sierpnia 
2021 r. nie został wyposażony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia w sprawie SOdC 
w pełen zestaw sprzętu kwaterunkowego. Ponadto w Obiekcie dostęp 
cudzoziemców do Internetu był utrudniony. W budynkach Nr 205A, 205B, 206A, 
206B w pomieszczeniach mieszkalnych dla cudzoziemców oraz salach 
telewizyjnych42 nie było adekwatnego ilościowo w stosunku do liczby 
cudzoziemców (479) wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, w tym: krzesła 
i taborety (brakowało 163 krzeseł lub taboretów, tj. 34%), szafki na rzeczy osobiste 
(brakowało 292 szafek, tj. 61%) i drewniane stoły (brakowało 104 stołów, tj. 67%).  

Komendant NoOSG wyjaśnił, że uwzględniając konieczność zabezpieczenia 
powierzchni mieszkalnej do dyspozycji cudzoziemców wstawiono stoły i krzesła 
wykorzystując ergonomicznie przestrzeń mieszkalną. Ponadto celem zapewnienia 
optymalnej wolnej powierzchni w pokojach mieszkalnych zapewniono na każdym 
bloku dodatkowe pomieszczenie depozytowe na rzecz cudzoziemców wyposażone 
w regały magazynowe.  

W salach komputerowych utworzonych zgodnie z art. 415 ust. 1 pkt 11 ustawy           
o cudzoziemcach udostępniono jedynie po dwa komputery podłączone do 
Internetu. W dniu 31 października 2021 r. w Obiekcie w Wędrzynie przebywało 567 
cudzoziemców, co oznacza że na jeden komputer z dostępem do Internetu 
przypadało 56 cudzoziemców43. Należy podkreślić, że komunikacja cudzoziemców 
z rodzinami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami placówek 
dyplomatycznych, a w szczególności z pełnomocnikami prawnymi ze względu na 
utrudnienia wstępu na teren wojskowy, gdzie usytuowany był Obiekt w Wędrzynie, 
odbywała się głownie przy wykorzystaniu Internetu. Od listopada 2021 r. liczba 
dostępnych komputerów z łączem internetowym zwiększono dwukrotnie. 
Zwiększyła się także liczba przebywających w Obiekcie w Wędrzynie 
cudzoziemców, w związku z czym jeden komputer z łączem internetowym 
przypadał na 30 cudzoziemców44. W analogicznym okresie w SOdC w Krośnie 

 
42  Sale telewizyjne wyposażone były w: budynek 205 A pomieszczenie Nr 3 telewizor, 14 taboretów i 1krzesło; 

budynek 205 B pomieszczenie Nr 5 telewizor, 10 taboretów i 1 krzesło; budynek 206 A pomieszczenie Nr 3 
telewizor, taboret oraz żelazne łóżko bez materaca; budynek 206 B pomieszczenie Nr 5 telewizor,  
8 taboretów, 2 krzesła oraz 3 żelazne łóżka bez materacy. 

43  Dziesięć komputerów z dostępem do Internetu umożliwiało  korzystanie z połączenia średnio przez 25 minut 
na dobę przez każdego z cudzoziemców, przy założeniu, że dostęp do komputerów był możliwy przez całą 
dobę. 

44  Dwadzieścia komputerów z dostępem do Internetu umożliwiało korzystanie z połączenia średnio przez 48 
minut na dobę przez każdego z cudzoziemców, przy założeniu, że dostęp do komputerów był możliwy przez 
całą dobę. 
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Odrzańskim wyposażony był w 15 komputerów z dostępem do Internetu.                          
W ośrodku przebywało w dniu 31 października 2021 r. 84 cudzoziemców,  
co oznacza że na jeden komputer z dostępem do Internetu przypadało                                   
sześciu cudzoziemców45.   

Komendant NoOSG w dniu 22 lutego 2022 r. wyjaśnił, że cudzoziemcy                           
w Obiekcie w Wędrzynie mają swobodny dostęp do sal komputerowych                             
z dostępem do internetu (…) Ponadto do dyspozycji cudzoziemców są dodatkowe 
laptopy z możliwością korzystania z komunikatora internetowego – Skype w celu 
realizacji rozmów z osobami bliskimi, pełnomocnikami, fundacjami oraz 
przedstawicielami dyplomatycznymi.   

Należy podkreślić, że w okresie od dnia 24 sierpnia 2021 r.  do dnia 31 grudnia 
2021 r. dostęp cudzoziemców do Internetu w Obiekcie w Wędrzynie był zgodny                        
z opisem znajdującym się w stanie faktycznym. W tym okresie nie udostępniano 
cudzoziemcom przebywającym w Obiekcie w Wędrzynie laptopów z możliwością 
korzystania ze wskazanego komunikatora internetowego. 

Nierzetelne działanie Komendanta NoOSG w zakresie niezgodnego  
z rozporządzeniem w sprawie SOdC wyposażeniem pomieszczeń znajdujących się 
w budynkach Nr 205A i 205B oraz Nr 206A i 206B w niezbędną ilość sprzętu 
kwaterunkowego oraz komputerów z dostępem do Internetu, spowodowane było 
tempem prac dostosowujących obiekty poligonowe do potrzeb SOdC. W rezultacie 
cudzoziemcom przebywającym w Obiekcie w Wędrzynie nie zapewniono 
właściwych warunków bytowania oraz nie zagwarantowano prawa do korzystania                      
z Internetu umożliwiającego kontakt z rodzinami, organizacjami pozarządowymi 
oraz przedstawicielami prawnymi.    

(akta kontroli str. 212-214, 761-780, 2055-2188, 2642-2649, 4132-4145) 

3. W SOdC w Krośnie Odrzańskim i w Obiekcie w Wędrzynie od dnia 24 sierpnia 2021 
r. do dnia 31 grudnia 2021 r. obowiązywał ten sam porządek dnia, pomimo różnić 
czasowych oraz organizacyjnych związanych czynnościami i usługami (np.: 
medycznymi) realizowanymi w obu obiektach. Zgodnie z § 12 pkt 2 Załącznika do 
rozporządzenia w sprawie SOdC powinien on określać: godziny spożywania 
posiłków; godziny oraz sposób ustalania stanu liczbowego cudzoziemców 
przebywających w strzeżonym ośrodku; godziny przeznaczone na zorganizowane 
zajęcia kulturalno-oświatowe oraz sportowe; godziny przyjmowania cudzoziemców 
przez personel medyczny (w tym psychologa); godziny i miejsca odbywania 
spacerów; tryb przyjmowania cudzoziemców przez kierownika strzeżonego 
ośrodka; dni, godziny i sposób składania wniosków, skarg i próśb; dni, godziny, 
miejsce i porządek przeprowadzania widzeń; dni, godziny i miejsce zajęć i spotkań 
o charakterze religijnym; częstotliwość i terminy dokonywania zakupów artykułów 
żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych przedmiotów dopuszczonych do 
spożywania i używania w strzeżonym ośrodku; sposób przyjmowania i wydawania 
paczek oraz miejsca bezpośredniego kontaktowania się z polskimi organami 
państwowymi, przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem konsularnym 
państwa obcego, a także z organizacjami pozarządowymi lub międzynarodowymi 
zajmującymi się udzielaniem cudzoziemcom pomocy, w tym pomocy prawnej. 
Ponadto w związku z brakiem unormowań wynikających z nieopracowania 
Porządku dnia dla Obiektu w Wędrzynie, jego treść nie była umieszczona 
w widocznych miejscach w budynkach w Obiekcie w Wędrzynie zgodnie z § 12 pkt 
3 Załącznika rozporządzenia w sprawie SOdC.  

 
45  Piętnaście komputerów z dostępem do Internetu umożliwiało korzystanie z połączenia średnio przez 240 

minut na dobę przez każdego z cudzoziemców, przy założeniu, że dostęp do komputerów był możliwy przez 
całą dobę. 
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Naczelnik Wydziału-Kierownik SOdC w Krośnie Odrzańskim wyjaśnił, że: nie 
opracowano dodatkowego dokumentu dla cudzoziemców przebywających  
w Wędrzynie (porządku dnia) z uwagi, że są to pomieszczenia dodatkowe SOdC  
w Krośnie Odrzańskim. Komendant NoOSG wyjaśnił, że pomieszczenia mieszkalne 
w Wędrzynie stanowią integralną część obiektu SOdC w Krośnie Odrzańskim.  
Wskazał, iż w związku z powyższym w obu obiektach obowiązuje porządek dnia 
wprowadzony decyzją Nr 8/19 Komendanta NoOSG z dnia 7  stycznia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia Porządku dnia w Strzeżonym Ośrodku dla 
Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. Dokument (porządek dnia) nie był 
umieszczony w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla cudzoziemców 
przebywających w Obiekcie w Wędrzynie.  

Należy podkreślić, że dokument pod nazwą porządek dnia był dokumentem 
regulującym czynności wykonywane przez cudzoziemców oraz czynności 
wykonywane na ich rzecz przez funkcjonariuszy i pracowników SG w ciągu doby. 
Dokument spełnia istotną funkcję informacyjną zarówno dla cudzoziemców 
przebywających w Obiekcie w Wędrzynie, jak i funkcjonariuszy SG pełniących 
służbę w Obiekcie. Porządek dnia obowiązujący w SOdC w Krośnie Odrzańskim 
nie odzwierciedlał faktycznego czasu realizacji czynności w miejscu przebywania 
cudzoziemców w zakresie: godzin spożywania posiłków; godzin oraz sposobu 
ustalenia stanu liczbowego cudzoziemców; godzin przeznaczonych na 
zorganizowane zajęcia kulturalno-oświatowe oraz sportowe; godzin przyjmowania 
cudzoziemców przez personel medyczny; zasad przyjmowania cudzoziemców 
przez kierownika strzeżonego ośrodka; dni, godzin i sposobu składania wniosków, 
skarg i próśb; dni, godzin, miejsca i porządku przeprowadzenia widzeń; 
częstotliwości i terminu dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów 
tytoniowych oraz innych przedmiotów dopuszczonych do spożywania i używania                 
w strzeżonym ośrodku. W związku z powyższym należało opracować zgodnie                     
z § 12 pkt 1 Załącznika rozporządzenia w sprawie SOdC dokument, który 
odzwierciedlałby faktyczny stan realizacji czynności codziennych w Obiekcie                      
w Wędrzynie. Za nierzetelne działanie w przedmiotowym zakresie odpowiadają 
Komendant NoOSG i Naczelnik Wydziału-Kierownik SOdC w Krośnie Odrzańskim.  

(akta kontroli str. 759-780, 2055-2188, 2642-2649, 4132-4145) 

4. W okresie od dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie 
przeprowadzono  wywiadów osobowo-poznawczych z wszystkimi  cudzoziemcami 
umieszczonymi w SOdC w Krośnie Odrzańskim oraz w Obiekcie w Wędrzynie.  
W wyniku przeprowadzonych oględzin SOC, w którym prowadzony jest rejestr 
wywiadów osobowo-poznawczych stwierdzono, że spośród losowo wybranych 32 
cudzoziemców umieszczonych w SOdC Krośnie Odrzańskim w okresie od dnia 
1 stycznia 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2021 r. ze wszystkimi przeprowadzono  
i zarejestrowano w SOC wywiady osobowo-poznawcze. Natomiast w okresie od 
dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. spośród wytypowanych losowo 
31 cudzoziemców umieszczonych w SOdC w Krośnie Odrzańskim oraz w Obiekcie                               
w Wędrzynie jedynie z 15 cudzoziemcami przeprowadzono wywiady osobowo-
poznawcze. Zgodnie z Wewnętrznym Podziałem Zadań SOdC w Krośnie 
Odrzańskim46, funkcjonariusze pełniący służbę w sekcji edukacyjnej SOdC  
w Krośnie Odrzańskim przeprowadzają wywiady osobowo-poznawcze ze 
wszystkimi nowo przyjętymi cudzoziemcami. Wywiad osobowo-poznawczy miał na 
celu pozyskanie informacji na temat cudzoziemca w zakresie m.in.: jego 

 
46   Pkt 4 rozdziału poświęconego zadaniom Sekcji Edukacyjnej, Wewnętrznego Podziału Zadań SOdC  

w Krośnie Odrzańskim zatwierdzonego w dniu 22 marca 2019 r.; pkt 4 rozdziału poświęconego zadaniom 
Sekcji Edukacyjnej, Wewnętrznego Podziału Zadań SOdC w Krośnie Odrzańskim zatwierdzonego w dniu . 
13 kwietnia 2021 r. oraz pkt 4 rozdziału poświęconego zadaniom Sekcji Edukacyjnej, Wewnętrznego 
Podziału Zadań SOdC w Krośnie Odrzańskim zatwierdzonego w dniu 30 września 2021 r. 
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pochodzenia, powodu wyjazdu z kraju pochodzenia, celu przyjazdu, sytuacji 
rodzinnej, potrzeb, stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz poinformowaniu 
cudzoziemca o przepisach regulujących pobyt w SOdC.  

Kierownik sekcji edukacyjnej wyjaśnił, że w Krośnie Odrzańskim przed 
uruchomieniem Ośrodka w Wędrzynie wywiady prowadzone były na bieżąco, 
rejestr wywiadów prowadzony jest w system SOC. Od momentu uruchomienia 
Ośrodka w Wędrzynie nie jesteśmy w stanie na bieżąco prowadzić wywiadów. 
Wywiady przeprowadzone są od momentu uruchomienia Ośrodka w Wędrzynie  
z około 60% cudzoziemców.  

Naczelnik Wydziału-Kierownik SOdC w Krośnie Odrzańskim wyjaśnił, że do 24 
sierpnia 2021 r. w SOdC w Krośnie Odrzańskim wywiady osobowo-poznawcze  
z cudzoziemcami prowadzone były na bieżąco. Następnie z uwagi na liczbę 
cudzoziemców oraz fakt, że w sekcji edukacyjnej było tylko  
3 funkcjonariuszy zarówno w SOdC w Krośnie Odrzańskim jak i w Obiekcie  
w Wędrzynie wywiady osobowo-poznawcze przeprowadzane były z opóźnieniem. 

Za nierzetelną realizację zadań w przedmiotowym zakresie odpowiadał Komendant 
NoOSG, Naczelnik Wydziału-Kierownik SOdC w Krośnie Odrzańskim oraz 
kierownik sekcji edukacyjnej SOdC w Krośnie Odrzańskim. W wyniku 
nieprzeprowadzania wywiadów osobowo-poznawczych funkcjonariusze SG  
i pracownicy cywilni realizujący zadania w SOdC w Krośnie Odrzańskim  
oraz w Obiekcie w Wędrzynie nie rozpoznali m.in. problemów zdrowotnych  
i psychicznych oraz celu przyjazdu do Polski cudzoziemców, co uniemożliwiało 
podjęcie właściwych działań profilaktycznych.  

(akta kontroli str. 130,155,180,1984-1990,2642-2649,4023-4025) 

5. Komendant NoOSG nie objął rzetelnym nadzorem SOdC w Krośnie Odrzańskim                
w latach 2019-2021 oraz Obiektu w Wędrzynie w II poł. 2021 r. Brak nadzoru 
przejawiał się w następujący sposób: 1) Pomimo dodatkowego zadania 
określonego w sierpniu 2021 r. przez Komendanta NoOSG, jakim było tworzenie                    
i uruchomienie Obiektu w Wędrzynie, kierownicy komórek organizacyjnych NoOSG 
nie dokonali identyfikacji ryzyka związanego z tym zadaniem, co umożliwiłoby 
wdrożenie standardów kontroli zarządczej (monitorowanie i ocena – monitorowanie 
kontroli zarządczej47 oraz monitorowanie i ocena – samoocena48). Możliwość 
objęcia kontrolą zarządczą w zakresie identyfikacji ryzyka oraz monitorowania 
procesu zarządzania ryzykiem umożliwiał § 12 pkt 1 ppkt 2 i § 4 pkt 1 Załącznika  
Nr 2 do decyzji Nr 9/17 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 
w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Nadodrzańskim Oddziale 
Straży Granicznej49. 2) W Rocznym planie kontroli jednostek i komórek 
organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przewidzianych do 
realizacji przez Wydział Kontroli w latach 2019-2021 ujęte zostały dwie kontrole 
SOdC (w roku 2020 i 2021). Obie kontrole zostały wykreślone z planów kontroli na 
podstawie aneksów wydanych przez Komendanta NoOSG50. 3) Pomimo 
stwierdzonych w 2020 r. przez audytora wewnętrznego nieprawidłowości w SOdC 
w Krośnie Odrzańskim dotyczących stanu pomieszczeń uniemożliwiającego pełną 
realizację ustawowych zadań SG oraz problemów z prowadzeniem postępowań 
administracyjnych wynikających z bariery językowej i dostępnością tłumaczy nie 

 
47  § 21 decyzji Nr 9/17 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie organizacji 

systemu kontroli zarządczej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. 
48  § 22 decyzji Nr 9/17 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie organizacji 

systemu kontroli zarządczej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. 
49  Niepublikowana. 
50  Aneks Nr 3 do rocznego planu kontroli NoOSG z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz aneks Nr 2 do rocznego 

planu kontroli NoOSG z dnia 29 września 2021 r. 
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dokonano sprawdzenia usunięcia nieprawidłowości, poprzez objęcie tej tematyki 
audytem lub kontrolą w 2021 r.  

Ponadto, pomimo zadań związanych z nadzorem wynikających z pkt 1 ppkt 451 i 652 
Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień kierownika służby zdrowia 
NoOSG z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, Szef Służby Zdrowia nie przeprowadziła 
formalnych kontroli i nie opracowała dokumentów pokontrolnych w SOdC w Krośnie 
Odrzańskim oraz w Obiekcie w Wędrzynie. Także Naczelnik Wydziału Techniki  
i Zaopatrzenia NoOSG, pomimo wymogów wynikających z pkt 1 ppkt 2453 
Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień naczelnika wydziału zaopatrzenia 
NoOSG nie przeprowadziła formalnych kontroli i nie opracowała dokumentów 
pokontrolnych.  

Komendant NoOSG na etapie przygotowania, jak i realizacji zadań w Obiekcie                 
w Wędrzynie nie wykorzystał formalnych narzędzi kontrolnych umożliwiających 
monitorowanie i nadzór realizowanych zadań oraz reagowanie na pojawiające się 
symptomy ryzyka. Efektem zaniechania realizacji formalnych kontroli w Obiekcie              
w Wędrzynie były między innymi: niewłaściwe jego wyposażenie; brak opieki 
psychologicznej cudzoziemców w okresie od dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 
13 października 2021 r.; 20 nieprawidłowości stwierdzonych przez Państwową 
Powiatową Inspekcję Sanitarną w Sulęcinie w protokole kontroli Nr HK-325/2021               
z dnia 30 listopada 2021 r. oraz brak wymaganych dokumentów ppoż. dla Obiektu 
w Wędrzynie, stanowiących zagrożenie życia i zdrowia dla funkcjonariuszy SG oraz 
oddanych im pod opiekę cudzoziemców /szerszy opis w sekcjach opis stanu 
faktycznego i nieprawidłowości w obszarze 2/.   

Komendant NoOSG wyjaśnił, że podczas planowania działalności kontrolnej na rok 
2019 zidentyfikowano obszary o wyższym ryzyku, do których nie zaliczono zadań 
realizowanych w SOdC w Krośnie Odrzańskim, w związku z czym nie zaplanowano 
kontroli w Ośrodku w Krośnie Odrzańskim. W planie kontroli na 2020 r. 
zaplanowano realizację czynności kontrolnych, jednak – jak wyjaśnił Komendant – 
ze względu na realizację zwiększonej liczby postępowań skargowych związanych 
z wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii i tymczasowym wprowadzeniem 
kontroli granicznej odstąpiłem od jego realizacji. W planie na 2021 r. ponownie 
znalazła się kontrola SOdC w Krośnie Odrzańskim, jednak ze względu na 
uruchomienie Obiektu w Wędrzynie, które to przedsięwzięcie angażowało duże siły 
i środki NoOSG oraz mając na względzie obciążenie personelu zasadnym było 
odstąpienie od zaplanowanych czynności.  

Ponadto Komendant NoOSG wyjaśnił, że zadania realizowane przez SOdC  
w Krośnie Odrzańskim w latach 2019-2021 nie były ujęte w projektach planu 
wydatków NoOSG w układzie zadaniowym w rzeczonych latach, stąd nie znalazły 
się w planach działalności NoOSG. (…) W sierpniu 2021 r. Komendant NoOSG, 
pomimo korekty planu wydatków NoOSG w układzie zadaniowym nie otrzymało 
nowego zadania do realizacji tj. związanego z uruchomieniem Obiektu                                
w Wędrzynie w związku z powyższym nie dokonano aktualizacji planu działalności.  

Należy podkreślić, że zgodnie z § 3 Instrukcji planowania działalności  
w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej stanowiącym załącznik Nr 1 do 
decyzji Nr 9/17 Komendanta NoOSG w sprawie organizacji systemu kontroli 
zarządczej w NoOSG przy planowaniu działalności NoOSG na każdy kolejny rok 
kalendarzowy uwzględnia się zadania wynikające z: 1) projektu planu finansowego 

 
51  Nadzór nad gospodarką sprzętem i materiałami medycznymi. 
52  Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem medycznym osób przebywających w SOdC w Krośnie 

Odrzańskim oraz pomieszczeń przeznaczonych dla osób w oddziale. 
53  Organizowanie i nadzór nad czynnościami zmierzającymi do zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarno-

higienicznego i epidemiologicznego w obiektach będących w zarządzie oddziału.  
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NoOSG w układzie zadaniowym na kolejny rok kalendarzowy; 2) decyzji 
Komendanta NoOSG dotyczącej zadań priorytetowych do wykonania w kolejnym 
roku kalendarzowym wskazanych na podstawie m. in. zadań ujętych w ustawie                   
o Straży Granicznej i przepisach wykonawczych, planu działania Komendanta 
Głównego SG, planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.                  
W związku z przytoczonym zapisem obowiązującej ww. decyzji, Komendant 
NoOSG w latach 2019-2021 miał możliwość ujęcia w planie działalności NoOSG 
zadań realizowanych przez SOdC w Krośnie Odrzańskim oraz dokonać w trakcie 
trwania 2021 r. analizy ryzyka utworzenia Obiektu w Wędrzynie. 

Ponadto Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenie NoOSG wyjaśniła, że na 
poziomie wydziału nie opracowuje się rocznych planów kontroli i nadzorów. 
Wydział wykonuje kontrole doraźne w ramach zakresu obowiązków wydziału. 
Kierownik Służby Zdrowia w NoOSG wyjaśniła, że plany nadzorów prawidłowości 
zabezpieczenia medycznego osób przebywających w SOdC w Krośnie Odrzańskim 
oraz osób zatrzymanych w oddziale w latach 2019-2021 nie były opracowane. 
Nadzór był prowadzony na bieżąco (…) nie powstawała żadna dokumentacja 
wyników prowadzonych nadzorów.   

Brak prowadzenia przez Komendanta NoOSG formalnego nadzoru i kontroli nad 
SOdC w Krośnie Odrzańskim, a w szczególności nad realizacją zadań w Obiekcie 
w Wędrzynie był przyczyną niewłaściwego przygotowania obiektu m.in. w zakresie 
wyposażenia, opieki psychologicznej, higieny i procedur ppoż.      

(akta kontroli str. 507-521, 909-918, 1472-1531, 1981-1983, 2017-2019, 3431-3436, 
4132-4145 ) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania podjęte przez Komendanta 
NoOSG w zakresie przygotowania strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców pod 
względem organizacyjnym, kadrowym, finansowym i prawnym do działań 
związanych z masowym napływem cudzoziemców na terytorium RP.  

Komendant NoOSG biorąc w użyczenie pomieszczenia mieszkalne oraz 
administracyjno-gospodarcze zlokalizowane na terenie OSPWLąd w Wędrzynie nie 
przystosował i nie wyposażył pomieszczeń zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
SOdC. Ponadto Komendant NoOSG nie zapewnił odpowiedniej liczby 
funkcjonariuszy SG do realizacji zadań wynikających z ich szczegółowych zakresów 
obowiązków, czego efektem były m.in. brak opracowania porządku dnia dla Obiektu 
w Wędrzynie i opóźnienia w informowaniu cudzoziemców o ich sytuacji prawnej.               
W ocenie NIK istotnymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na przygotowanie  
i realizację zadań w Obiekcie w Wędrzynie były: krótki czas przeznaczony na 
dostosowanie pozyskanego od Sił Zbrojnych RP obiektu do wymagań Straży 
Granicznej oraz brak sformalizowanego nadzoru Komendanta NoOSG zarówno nad 
przygotowaniem, jak i funkcjonowaniem Obiektu w Wędrzynie. 

 

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

W latach 2019-2021 w SOdC w Krośnie Odrzańskim Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny przeprowadził dwie kontrole. Pierwsza kontrola przeprowadzona 
została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie 
Odrzańskim w dniu 23 września 2021 r. W wyniku kontroli opracowano dwa 
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protokoły kontroli sanitarnej, w których zapisano trzy nieprawidłowości i jedno 
zalecenie54. W dniu 25 października 2021 r. przedstawiciele Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kontrolę sprawdzającą  
Nr HŻ.255.2021. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 60-81) 

Ponadto w wyniku działań NIK podjętych na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o NIK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie55 
rozpoczął czynności kontrolne w Obiekcie w Wędrzynie w dniu 29 listopada 2021 r. 
W protokole kontroli Nr HK-325/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. stwierdzono 20 
nieprawidłowości. Potwierdzeniem nieprawidłowego stanu sanitarnego Obiektu  
w Wędrzynie była Decyzja Nr HK-9020.49.3.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. wydana 
przez PPIS w Sulęcinie /szerzej opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości 
obszarze 2, nieprawidłowość nr 1/. W odniesieniu do budynków Nr 210 (stołówka i 
kuchnia), 205A i B, 206A i B oraz 207B (pomieszczenia przeznaczone dla 
cudzoziemców), kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sulęcina 
nie została zakończona. Na dzień 22 lutego 2022 r. PPIS w Sulęcinie zaplanował 
wspólną kontrolę z przedstawicielami Wojskowego Ośrodka Medycyny 
Prewencyjnej we Wrocławiu budynku Nr 210 (stołówka i kuchnia).    

(akta kontroli str. 468-469, 472, 925-934) 

W latach 2019-2021 Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby-Pracy NoOSG 
zaplanował i przeprowadził kontrole SOdC w Krośnie Odrzańskim. W trakcie kontroli 
sprawdzeniu podlegały pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia wspólne 
oraz pomieszczenia mieszkalne dla cudzoziemców. W uruchomionym w dniu 24 
sierpnia 2021 r. Obiekcie w Wędrzynie nie realizowano kontroli BHP oraz nie 
opracowano dla stanowisk pracy wymagań w zakresie ergonomii /szerszy opis 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 2 nieprawidłowość  nr 2/. 

(akta kontroli str. 1966-1970, 2310-2316, 2364-2367) 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby-Pracy NoOSG odpowiadał za 
opracowanie projektów zaleceń i procedur mających na celu przeciwdziałanie 
rozprzestrzenianiu się COVID-19, akceptowanych i wdrażanych przez Komendanta 
Nadodrzańskiego Oddziału SG. Opracowane zostały zalecenia i procedury 
dotyczące funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SG wykonujących obowiązki               
w SOdC w Krośnie Odrzańskim i Obiekcie w Wędrzynie, które dostosowywane były 
do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Nie zostały jednak opracowane 
zalecenia i procedury mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2 dla cudzoziemców przebywających w SOdC w Krośnie Odrzańskim                 
i Obiekcie w Wędrzynie /szerszy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości                    
w obszarze 2 nieprawidłowość nr 2/. 

(akta kontroli str. 82-85, 356-360, 1966-1970, 2242-280, 2310-2316, 2334-2335) 

W NoOSG w latach 2019-2021 zaplanowano i przeprowadzono kontrole ochrony 
przeciwpożarowej SOdC w Krośnie Odrzańskim. W uruchomionym w dniu 24 

 
54  Stwierdzone nieprawidłowości: nie okazano do wglądu opracowanych instrukcji dobrej praktyki higienicznej 

(GHP) dostosowane do zakresu prowadzonej działalności; nie okazano do wglądu orzeczeń do celów 
sanitarno-epidemiologicznych osób wydających posiłki dla osadzonych; w pomieszczeniu higieniczno-
sanitarnym zlokalizowanym na I piętrze obiektu stwierdzono zabrudzenia oraz miejscowe odpryski farby na 
ścianach powyżej płytek ceramicznych oraz zalecono opracowanie procedury dotyczącej postępowania                    
z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie przebywającymi w izolacji. 

55  Dalej także: PPIS w Sulęcinie. 
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sierpnia 2021 r. Obiekcie w Wędrzynie nie planowano i nie realizowano formalnej56 
kontroli p.poż. Ponadto dla Obiektu w Wędrzynie nie opracowano Instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Nr 205A i B, 206A i B, 207A i B, 209A, 
B, C, D, E  oraz 210 (Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej przedstawił 
kontrolerom nieaktualne dokumenty opracowane przez Komendę Ośrodka 
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie), a Instrukcja postępowania 
w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla budynków 
Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców na terenie Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn opracowana została w dniu 23 grudnia 
2021 r. /szerszy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 
2 nieprawidłowość nr 3/. 

(akta kontroli str. 2310-2316, 2303-2308, 3461-422) 

W Krośnie Odrzańskim sprzątanie pomieszczeń w Ośrodku realizowały spółki: 
„POZIOM” Sp. z o. o.57 i  „ORION NEXT” Sp. z o. o.58. Zgodnie z ww. umowami 
usługi były wykonywane trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środę i piątek) oraz 
dodatkowo skrzydło budynku Ośrodka, w którym przebywali cudzoziemcy sprzątane 
było w sobotę. 

W Obiekcie w Wędrzynie utrzymanie czystości w budynkach Nr 205A i B, 206A i B, 
207B oraz 210 realizowane było także przez Administratora (45. Wojskowy Oddział 
Gospodarczy Wędrzyn) na podstawie załącznika Nr 4 kalkulacja kosztów zużycia 
mediów komunalnych i usług do umowy użyczenia Nr 42/2021 r. z dnia 20 sierpnia 
2021 r.59 Zadania w przedmiotowym zakresie realizowała firma MOP 83 Sp. z o. o.  
Budynek Nr 207A (administracyjny) sprzątany był przez etatowych pracowników 
NoOSG we wszystkie pracujące dni w tygodniu.  

(akta kontroli str. 32-34, 1432-1471, 2804-2819) 

W latach 2019-2021 NoOSG na potrzeby SOdC w Krośnie Odrzańskim zatrudniał 
na umowę o świadczenie usług medycznych lekarza, który wykonywał badania trzy 
razy w tygodniu po dwie godziny (tj. łącznie sześć godzin tygodniowo) oraz trzy 
pielęgniarki, które pełniły dyżury medyczne60. Jeśli zachodziła konieczność 
wzywano do cudzoziemców pogotowie ratunkowe.    

W pierwszych dniach funkcjonowania Obiektu w Wędrzynie na potrzeby 
cudzoziemców potrzebujących pomocy medycznej NoOSG wykorzystywał 
pogotowie ratunkowe oraz zatrudniał w ramach ustnej umowy na świadczenie usług 
medycznych lekarza, który wykonywał badania trzy razy w tygodniu po dwie godziny 
(tj. łącznie sześć godzin tygodniowo), co potwierdzają wpisy w książce przyjęć oraz 
faktury świadczące o dokonaniu wypłaty wynagrodzenia. Od września 2021 r.                          
w Obiekcie w Wędrzynie zatrudnieni zostali ratownicy medyczni, którzy pełnili 
dyżury medyczne, jeśli zachodziła konieczność wzywano do cudzoziemców 

 
56   Nie ujęto kontroli p.poż. Obiektu w Wędrzynie w Planie kontroli warunków służby/pracy w obiektach NoOSG 

w 2021 roku prowadzonej przez pracowników Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby – Pracy oraz 
Specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej Wydziału Kontroli. 

57  Na podstawie umowy Nr 045/N/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. 
58  Na podstawie umowy Nr 058/N/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. oraz umowy Nr 51/N/2021 z dnia 30 lipca  

2021 r. 
59  Ponadto zgodnie z umową użyczenia Nr 42/2021 r. z dnia 20 sierpnia 2021 r. za usuwanie awarii  

w przekazanych obiektach w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii  Administratorowi obiektu odpowiadał 
Użyczający, Administrator i Użytkownik. 

60  W latach 2019-2021 lekarza realizował usługi medyczne na podstawie umów: Nr 001/2019 r. z dnia 
7 stycznia 2019 r.; Nr 002/2019 r. z dnia 7 stycznia 2019 r.; Nr 003/2019 r. z dnia 7 stycznia 2019 r.;  
Nr 133/N/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.; Nr 134/N/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.; Nr 135/N/2019 z dnia 
5 grudnia 2019 r.; Nr 076/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.; Nr 077/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.  
oraz Nr 078/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. 
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pogotowie ratunkowe /szerszy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości 
w obszarze 2 nieprawidłowość nr 4/.    

(akta kontroli str. 2400-2522, 2530-2553, 3042-3046, 4152-4158) 

W latach 2019-2021 NoOSG zatrudniał w ramach umowy na świadczenie usług 
psychologa specjalistkę psychologii klinicznej. Zatrudniona na potrzeby SOdC                     
w Krośnie Odrzańskim psycholog świadczyła usługi cztery godziny tygodniowo dla 
maksymalnie 84 cudzoziemców przebywających w Ośrodku. Po utworzeniu Obiektu 
w Wędrzynie w okresie od dnia 24 sierpnia do dnia 13 października 2021 r. nie były 
świadczone usługi psychologiczne, pomimo iż zgodnie ze złożonymi NIK 
oświadczeniami psycholog oraz Komendanta NoOSG strony zawarły ustną umowę 
na świadczenie usług psychologicznych w Obiekcie w Wędrzynie. W tym okresie  
w Obiekcie w Wędrzynie przebywało maksymalnie 450 cudzoziemców. Dopiero na 
podstawie umowy Nr 76/N/2021 z dnia 8 października 2021 r. psycholog świadczyła 
usługi w Obiekcie w Wędrzynie od dnia 14 października 2021 r. raz w tygodniu  
(w czwartek) w godzinach 10.15-14.15.  

W podpisanych umowach w treści § 1 określającego przedmiot umowy Zamawiający 
(NoOSG) nie ujął obowiązku stawiania diagnozy psychologicznej reakcji 
kryzysowych na zdarzenia traumatyczne wynikającego z § 22 pkt 1 ppkt 1 decyzji 
Nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 października 2017 r. 
w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej61. Ponadto 
zatrudniony przez NoOSG psycholog nie został skierowany na specjalistyczne 
szkolenie psychologiczne z zakresu diagnostyki klinicznej zgodnie z § 22 pkt 3 
decyzji KGSG w sprawie usług psychologicznych62 /szerszy opis w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości obszar 2, nieprawidłowość nr 5/.  

Przyjęte rozwiązania nie pozwalały na weryfikację ilości zgłaszanych przez 
cudzoziemców potrzeb w zakresie wsparcia psychologicznego i ich faktycznego 
zrealizowania. W SOdC w Krośnie Odrzańskim i w Obiekcie w Wędrzynie 
funkcjonowały rejestr usług psychologicznych już wykonanych wynikających z § 22 
ust. 11 decyzji KG SG w sprawie świadczenia usług psychologicznych, natomiast 
nie istniały żadne pisemne potwierdzenia zgłoszenia takiej potrzeby. W żadnym 
z możliwych rejestrów w tym dzienniku próśb, nie znajdowały się informacje na 
temat zgłoszeń cudzoziemców w zakresie potrzeby kontaktu z psychologiem. 

    (akta kontroli str. 212-2014, 658-708, 2006-2009, 2676) 

W latach 2019-2021 nałożono na cudzoziemców przebywających w SOdC               
w Krośnie Odrzańskim dwie kary dyscyplinarne (wszystkie w 2019 r.).  

Ponadto NoOSG przekazał informację do III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru 
nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze 
dotyczące 27 sytuacji nadzwyczajnych z udziałem cudzoziemców63, które miały 
miejsce w SOdC w Krośnie Odrzańskim i Obiekcie w Wędrzynie w latach                          
2019-2021. W 2019 r. odnotowano osiem sytuacji nadzwyczajnych, w 2020 r. 
odnotowano dwie sytuacje nadzwyczajne oraz w 2021 r. odnotowano 17 sytuacji 
nadzwyczajnych, z czego 10 w SOdC w Krośnie Odrzańskim i siedem w Obiekcie                         
w Wędrzynie.     

    (akta kontroli str. 4099, 4132-4151) 

Cudzoziemcy przebywający w SOdC w Krośnie Odrzańskim i w Obiekcie                                
w Wędrzynie otrzymywali posiłki przygotowywane zgodnie z dzienną normą 

 
61  Dz. Urz. KG SG poz. 49, dalej: decyzja KG SZ w sprawie usług psychologicznych lub decyzja nr 182. 
62  Zgodnie z § 22 pkt 3 decyzji KG SG w sprawie usług psychologicznych. 
63  Sytuacje nadzwyczajne mające miejsce w SOdC w Krośnie Odrzańskim i Obiekcie w Wędrzynie w latach 

2019-2021: bójki – 9; protesty głodowe – 3; samookaleczenia – 3; próby samobójcze – 5; zachowania 
agresywne 3; ucieczki udane – 1; ucieczki udaremnione – 2 oraz bunt 1. 
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wyżywienia. W Krośnie Odrzańskim cudzoziemcy mieli do dyspozycji pomieszczenie 
kuchenne, gdzie stworzono warunki do samodzielnego przygotowywania posiłków. 
W Obiekcie w Wędrzynie nie stworzono możliwości dla cudzoziemców  
do samodzielnego przygotowania posiłków.  

(akta kontroli str. 4132-4145) 

Cudzoziemcy przebywający w SOdC w Krośnie Odrzańskim w latach 2019-2021 
oraz w Obiekcie w Wędrzynie od dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
otrzymywali przysługujące im świadczenia. 

Prawa cudzoziemców wynikające z art. 415 ustawy o cudzoziemcach oraz 
rozporządzenia w sprawie SOdC były do dnia 24 sierpnia 2021 r. przestrzegane                   
w SOdC w Krośnie Odrzańskim. Po uruchomieniu Obiektu w Wędrzynie w Krośnie 
Odrzańskim zaniechano organizacji zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych                     
z udziałem instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz osób 
fizycznych prowadzonych przez sekcję edukacyjną SOdC.  

Kontakt cudzoziemców z organizacjami pozarządowymi lub międzynarodowymi 
zajmującymi się udzielaniem cudzoziemcom pomocy mógł być realizowany jedynie 
po uzyskaniu zgody od Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG. W związku                                 
z usytuowaniem Obiektu w Wędrzynie na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych dostęp osób, które na podstawie art. 415 ustawy o cudzoziemcach 
miały prawo kontaktować się z cudzoziemcami wymagał dodatkowych akceptacji 
udzielanych w przypadku obywateli polskich przez Komendę Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych, a w przypadku obcokrajowców dodatkowo przez 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego64. Zakupy z własnych środków ograniczone były 
do kilkunastu produktów, zgodnie z listą opracowaną przez sekcję ogólną SOdC, 
która nie uwzględniała materiałów piśmiennych, książek oraz prasy.   

W latach 2019-2021 (do dnia 23 sierpnia 2021 r.) SOdC w Krośnie Odrzańskim 
realizował na bieżąco na podstawie złożonych wniosków odwiedziny cudzoziemców 
zgodnie z ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 19 art. 415 ustawy o cudzoziemcach. Od dnia                        
24 sierpnia 2021 r. w SOdC w Krośnie Odrzańskim zrealizowano łącznie 44 
odwiedzin z czego: 14 dotyczyło kontaktów z organizacjami pozarządowymi  
i międzynarodowymi, 20 z pełnomocnikami prawnymi oraz 10 z rodzinami. W tym 
samym okresie w Obiekcie Wędrzyn zrealizowano łącznie 61 odwiedzin, z czego: 
dwa przypadki dotyczyły kontaktów z organizacjami pozarządowymi  
i międzynarodowymi, 55 z pełnomocnikami prawnymi oraz cztery z rodzinami.  

W SOdC Krośnie Odrzańskim nie stwierdzono przypadków przebywania 
cudzoziemców przez okres dłuższy niż przewidziany w art. 403 ustawy                                
o cudzoziemcach65.  

(akta kontroli str. 759-772, 1984-1990, 2004-2005, 2689-2693, 2799-2800,                     
4132-4145, 4173-4175 )  

 

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

1. W utworzonym w dniu 24 sierpnia 2021 r. Obiekcie w Wędrzynie nieprzestrzegane 
były zapisy zawarte w: rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 października  
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 

 
64  Decyzja Nr 107/MON z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej  

w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 177). 
65  Do sprawdzenia wybrana została próba 35 cudzoziemców przebywających w latach 2019-2021 w SOdC  

w Krośnie Odrzańskim (tj. około 2%),   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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medycznymi66, art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane67, art. 22 pkt 1 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi68, § 111 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy69, art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy70 oraz § 2 ust. 1, 
§ 3 ust. 1, § 14, § 15, § 34 ust. 2, 3 i 4 Załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, a także procedury Bezpiecznego usuwania 
i postępowania ze skażonymi odpadami. Powyższe uchybienia potwierdził PPIS 
w Sulęcinie, który realizował czynności kontrolne w Obiekcie w Wędrzynie na 
zlecenie NIK w dniach 29-30 listopada 2021 r. W protokole kontroli Nr HK-325/2021 
z dnia 30 listopada 2021 r. stwierdzono 20 nieprawidłowości71, które stanowiły 
zagrożenie dla zdrowia funkcjonariuszy SG pełniących obowiązki w Obiekcie 
w Wędrzynie oraz przebywających w nim cudzoziemców. PPIS w Sulęcinie Decyzją 
Nr HK-9020.49.3.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. zobowiązał Komendanta NoOSG 
do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. Ponadto w ww. 
decyzji PPIS w Sulęcinie stwierdził, że pomimo udostępnienia cudzoziemcom 
środków i sprzętu do sprzątania, brak jest jednak nadzoru nad przestrzeganiem 
zasad utrzymania porządku przez cudzoziemców, co może powodować pogorszenie 
warunków sanitarnych i sprzyjać rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych oraz 
insektów.  

W związku z zagrożeniem zdrowia i życia przebywających w Obiekcie w Wędrzynie 
cudzoziemców oraz funkcjonariuszy SG do Komendanta NoOSG NIK skierowała  
w dniu 29 listopada 2021 r. pismo Nr: KST 411.007.02.2021 04-SW w trybie art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. Komendant 
NoOSG w piśmie Nr NO-TZ.092.1.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. poinformował 
kontrolerów o podjętych działaniach. Część nieprawidłowości stwierdzonych przez 
PPIS w Sulęcinie została usunięta do końca 2021 r., pozostałe zgodnie z decyzją 
PPIS w Sulęcinie powinny zostać usunięte w terminach wskazanych przez 
inspektora sanitarnego nie dłuższym niż koniec marca 2022 r. PPIS w Sulęcinie 
zapowiedział przeprowadzenie kontroli sprawdzającej po upływie terminu realizacji 
decyzji. Komendant NoOSG odpowiedzialny za stan sanitarno-higieniczny Obiektu 
w Wędrzynie w piśmie z dnia 24 lutego 2022 r. wyjaśnił, że stwierdzone przez 
pracowników PSSE w Sulęcinie nieprawidłowości miały charakter incydentalny 
wynikający z eksploatacji obiektów, warunków atmosferycznych (pory roku), 

 
66  Dz. U. poz. 1975. 
67  Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm. 
68  Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, ze zm. 
69  Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm. 
70  Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm. 
71  Stwierdzone nieprawidłowości: 1) pojemnik o sztywnych nienasiąkliwych ścianach na odpady medyczne 

zapełniony ponad trzy czwarte odpadami, nie opisany w datę otwarcia, nie podany kod odpadów, nie 
opisany wytwórca. Pojemnik postawiony na stole obok środki do dezynfekcji, teczki z dokumentacją, 
pudełko ze strzykawkami. Pozostałe odpady medyczne zbierane są do worka koloru czerwonego 
umieszczonego w pojemniku bez zamknięcia, pojemni nie opisany. 2) W budynku 207A podłoga korytarza 
wyłożona płytkami lastryko brak cokołów, miejscami ubytki przy ścianie. 3) W gabinecie zabiegowym brak 
fartucha zabezpieczającego ścianę przez zalewaniem. 4) Niewystarczająca ilość szafek na dokumentację 
medyczną (nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji). 5) Widoczne uszkodzenia podłogi oraz na 
podłodze znaczne zabrudzenia i duża ilość piasku. 6) Jakość blatu biurka uniemożliwia skuteczną 
dezynfekcję i mycie. 7) Brak ręczników do rąk. 8) W przedsionku do pomieszczenia wydawania posiłków 
ściany uszkodzone, sufit miejscami zawilgocony. 9) Brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oddzielnych 
dla kobiet i mężczyzn. 10) Brak wystarczającej ilości środków higieny osobistej (mydła, płynów do 
dezynfekcji rąk). 11) Zabrudzona podłoga w pomieszczeniach służbowych i w korytarzu. 12) Zabrudzone 
kratki wentylacyjne w pomieszczeniach. 13) Brak kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu Nr 2. 14) Brak koszy 
na śmieci. 15) Uszkodzone oraz brudne ściany w pomieszczeniach. 16) Uszkodzone płytki na ścianach przy 
stanowisku prysznicowym. 17) Zakamienione wylewki prysznicowe. 18) W pomieszczeniu socjalnym Nr 2 
brak umywalki, zlewozmywaka dwukomorowego, indywidualnych szafek do przechowywania posiłków. 19) 
Uszkodzona ostatnia stopnica wejścia do budynku administracyjnego. 20) Niesprawny wentylator 
wyciągowy w pomieszczeniu Nr 6 prysznice.  
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znacznej ilości osób umieszczonych w pomieszczeniach SOdC i nie powodowały 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
(…) Uchybienia zostały wyeliminowane lub trwa ich usuwanie (powodem dla których 
nie mogły zostać usunięte w terminie natychmiastowym są m. in. Warunki umowy 
zawartej z WOG). NIK zauważa, iż w wyjaśnieniach złożonych trzy miesiące  
od przeprowadzenia kontroli przez PPIS w Sulęcinie, Komendant NoOSG stwierdził, 
że nieprawidłowości były stanem przejściowym/tymczasowym, pomimo czego  
do dnia 24 lutego 2022 r. nie zdołał ich wyeliminować. Najwyższa Izba Kontroli 
wskazuje, że za nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-epidemiologicznego  
w Obiekcie w Wędrzynie odpowiada Komendant NoOSG.          

(akta kontroli str. 197, 468-469,471- 472, 925-934, 4063-4065, 4132-4145) 

2. Komendant NoOSG nie opracował i nie wprowadził do użytku w SOdC w Krośnie 
Odrzańskim oraz w Obiekcie w Wędrzynie zaleceń i procedur dla cudzoziemców 
przebywających w SOdC mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 
wirusa SARS-CoV-2. Procedury przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2 dla cudzoziemców zawierające proste wskazówki dotyczące 
profilaktyki i metod zabezpieczenia cudzoziemców przed zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 pozwoliłyby ograniczyć liczbę zakażeń oraz zmniejszyć ryzyko 
masowych zachorowań. Jednocześnie przedmiotowe procedury powinny stanowić 
wyznacznik dla funkcjonariuszy SG pełniących służbę w SOdC w Krośnie 
Odrzańskim i Obiekcie w Wędrzynie umożliwiając wdrożenie modelu 
postępowania/zachowania cudzoziemców w sytuacji pandemii. Komendant NoOSG 
wyjaśnił, że w dniu 23.10.2020 r. za pośrednictwem systemu EZD zostały przesłane 
do Naczelnika Wydziału-Komendanta SOdC w Krośnie Odrzańskim celem 
służbowego wykorzystania materiały informacyjne opracowane przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego w kilku językach. (…) Ponadto Naczelnik                           
Wydziału-Komendant SOdC w Krośnie Odrzańskim miał dostęp do materiałów 
zamieszczanych na portalu wewnętrznym Straży Granicznej w dokumentach do 
pobrania Zarządu ds. Cudzoziemców. Nierzetelne działanie Komendanta NoOSG 
polegało na niedostosowaniu pobranych ze stron internetowych GIS oraz portalu SG 
dokumentów do warunków i porządku dnia obowiązujących w SOdC w Krośnie 
Odrzańskim i Obiekcie w Wędrzynie. Ponadto Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny 
Służby-Pracy bezpośrednio podległy Komendantowi NoOSG nie opracował 
instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby-pracy na stanowiskach                  
w Obiekcie w Wędrzynie i wymagań ergonomii na stanowiskach pracy w Obiekcie 
w Wędrzynie.  

 (akta kontroli str. 82-85, 356-360, 1966-1970, 2242-2280,  
2310-2316, 2364-2367, 4132-4145) 

3. Komendant NoOSG uruchamiając w dniu 24 sierpnia 2021 r. Obiekt w Wędrzynie 
nie zabezpieczył zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi ochrony 
przeciwpożarowej użytkowanych w Wędrzynie obiektów. W okresie od dnia 
24 sierpnia 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dla Obiektu w Wędrzynie nie 
opracowano Instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia dla budynków SOdC na terenie OSPWL w Wędrzynie, 
która powinna być opracowana na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów72. 
Ponadto od dnia 24 sierpnia do dnia 31 grudnia 2021 r. w Obiekcie w Wędrzynie 
wykorzystywano nieaktualne Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków 

 
72  Dz. U. Nr 109 poz. 719, ze zm. 
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Obiektu w Wędrzynie73 opracowane przez Komendę Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinny zostać uaktualnione  
co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu 
lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony 
przeciwpożarowej.  

Komendant NoOSG, naruszając przepisy obowiązującego prawa ochrony 
przeciwpożarowej, naraził  życie i zdrowie oddanych mu pod opiekę cudzoziemców 
oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SG pełniących służbę w Obiekcie                 
w Wędrzynie. W związku z powyższym w dniu 26 stycznia 2022 r. NIK skierowała 
do Komendanta NoOSG pismo znak: KST 411.007.02.2021 17-SW w trybie art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. Komendant 
NoOSG w piśmie z dnia 27 stycznia 2022 r. poinformował kontrolerów o podjętych 
działaniach.    

Komendant NoOSG wyjaśnił, że w ocenie NoOSG nie dokonano zmiany sposobu 
użytkowania budynków, a więc nie miało to wpływu na zmianę warunków ochrony 
przeciwpożarowej w myśl § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                  
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”, zgodnie z którym „instrukcje 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinny zostać uaktualnione co najmniej raz 
na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu 
technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej”. 
Jak wskazał, budynki internatowe 205, 206, 207 służyły wcześniej  
do zakwaterowania żołnierzy, a w chwili obecnej wykorzystywane są do celów 
mieszkalnych dla cudzoziemców. (…) Ciągłe konsultacje, sposób komunikacji oraz 
czas potrzebny Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie OSPWL w Wędrzynie oraz 
Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Zielonej Górze na 
wypracowanie wspólnych procedur w znaczny sposób wydłużyły okres stworzenia 
„Instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia dla budynków SOdC na terenie OSPWL w Wędrzynie”. Od momentu 
powstania SOdC na terenie OSPWL w Wędrzynie do chwili wdrożenia „Instrukcji 
postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 
dla budynków SOdC na terenie OSPWL w Wędrzynie” obowiązywały instrukcje oraz 
procedury stworzone przez wojsko polskie”.    

NIK podkreśla, że zapisy zawarte w dokumentach przeciwpożarowych 
opracowanych przez wojsko na potrzeby obiektów poligonowych wymagały 
uaktualnienia, w związku z czym nie mogły być efektywnie wykorzystane przez 
NoOSG. Utrzymujący się od dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. brak 
aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Obiektu                          
w Wędrzynie oraz od dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. brak 
aktualizacji Instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia dla budynków SOdC na terenie OSPWL w Wędrzynie 
powodował zagrożenie życia i zdrowia cudzoziemców i funkcjonariuszy SG 
przebywających w Obiekcie w Wędrzynie. W dniu 23 grudnia 2021 r. Komendant 
NoOSG zatwierdził Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub 
innego miejscowego zagrożenia dla budynków SOdC na terenie OSPWL                           

 
73  Dokumenty były nieaktualne m.in. w zakresie: klasyfikacji obiektów, maksymalnej liczby osób 

przebywających w obiektach, przeznaczenia pomieszczeń oraz postępowania na wypadek powstania 
pożaru lub innego zagrożenia. 
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w Wędrzynie, a w dniu 4 lutego 2022 r. zatwierdził pakiet Instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego dla budynków Nr: 205, 206, 207, 209 oraz 210. Tym samym potwierdził 
konieczność ich aktualizacji.  

(akta kontroli str. 1991-1993, 2002-223, 2310-2316,  
2303-2308, 2665-2666, 3461-4022, 4132-4145) 

4. Komendant NoOSG w latach 2019-2021 zatrudniał w SOdC w Krośnie Odrzańskim 
lekarza, który świadczył usługi medyczne dla cudzoziemców trzy razy w tygodniu  
po dwie godziny (łącznie sześć godzin tygodniowo). W tym okresie w SOdC 
w Krośnie Odrzańskim przebywało w jednym czasie okresowo nawet 84 
cudzoziemców. W Obiekcie w Wędrzynie w okresie od dnia 24 sierpnia do dnia 
31 grudnia 2021r., na podstawie ustnej umowy, ten sam lekarz wykonywał usługi 
medyczne w tym samym wymiarze godzinowym, tj. trzy razy w tygodniu po dwie 
godziny (łącznie sześć godzin tygodniowo). W okresie od dnia 24 sierpnia do dnia 
31 grudnia 2021 r. w Obiekcie w Wędrzynie przebywało: w dniu 31 sierpnia 2021 r. 
206 cudzoziemców, w dniu 30 września 2021 r. 338 cudzoziemców, w dniu 
31 października 2021 r. 567 cudzoziemców, w dniu 30 listopada 2021 r. 600 
cudzoziemców oraz w dniu 31 grudnia 2021 r. 608 cudzoziemców. 

Lekarz, świadczący usługi medyczne w latach 2021-2019 w SOdC w Krośnie 
Odrzańskim oraz w Obiekcie w Wędrzynie, odpowiadając na pytania NIK, wyjaśnił, 
że w Wędrzynie czas pracy przewidziany w umowie był zdecydowanie  
za krótki. Liczba zatrudnionych lekarzy była niewystarczająca. W mojej opinii  
w Wędrzynie lekarz powinien pracować od 6 do 8 godzin dziennie przez 5 dni  
w tygodniu. (…) Przeciętna wizyta pacjenta (w Obiekcie w Wędrzynie) trwała około  
5 minut.    

Opinię lekarza potwierdził Naczelnik Wydziału-Komendant SOdC w Krośnie 
Odrzańskim, który odpowiadając na pytania NIK wyjaśnił, że dla zabezpieczenia 600 
cudzoziemców, biorąc pod uwagę częstotliwość badania przez ratowników 
medycznych oraz wezwań pogotowia ratunkowego lekarz powinien zabezpieczać 
medycznie cudzoziemców codziennie lub co najmniej co drugi dzień  
w wymiarze 8 godzin. 

Należy podkreślić, że zakres badań cudzoziemca w SOdC przez  lekarza powinien 
obejmować: 1) niezwłoczne badanie lekarskie cudzoziemca przyjętego do SOdC na 
podstawie art. 413 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach; 2) badanie kontrolne 
cudzoziemca nie rzadziej niż co trzy miesiące na podstawie § 25 Załącznika 
rozporządzenia o SOdC; 3) badanie bezpośrednio przed zwolnieniem cudzoziemca 
z SOdC na podstawie § 25 Załącznika rozporządzenia w sprawie SOdC; 4) w miarę 
możliwości badanie cudzoziemca, gdy zachodzi konieczność jego 
przetransportowania na podstawie § 25 Załącznika rozporządzenia w sprawie 
SOdC.  

W ocenie NIK ilość badań wymaganych do wykonania przez lekarza zatrudnionego 
w Obiekcie w Wędrzynie w wymiarze sześciu godzin tygodniowo, w stosunku do 
liczby cudzoziemców umieszczanych w okresie od dnia 24 sierpnia do dnia 
31 stycznia 2021 r. w Obiekcie w Wędrzynie była niemożliwa do rzetelnego 
zrealizowania.  

Komendant NoOSG w Krośnie Odrzańskim wyjaśnił, że działania w zakresie 
zwiększenia dostępności cudzoziemców do zabezpieczenia medycznego 
realizowanego przez lekarza w Obiekcie w Wędrzynie NoOSG realizował  
od pierwszego dnia, w którym podjęto decyzję o tworzeniu tymczasowych 
pomieszczeń SOdC w Wędrzynie. Jednakże wszelkie ogłoszenia o świadczenie 
usług medycznych, rozmowy z lekarzami z terenu województwa lubuskiego  
o podjęciu współpracy, rozmowy z parlamentarzystami, fundacjami oraz ogłoszenia 
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w Okręgowych Izbach Lekarskich napotykały się na niepowodzenie. Należy 
podkreślić, że w okresie od dnia 24 sierpnia do dnia 31 grudnia 2021 r. komórka 
organizacyjna NoOSG odpowiadająca za służbę zdrowia nie przeprowadziła 
formalnych kontroli realizacji badań cudzoziemców w Obiekcie w Wędrzynie.  

Nierzetelne działanie Komendanta NoOSG polegało na uruchomieniu w dniu 
24 sierpnia 2021 r. Obiektu w Wędrzynie, w którym nie zabezpieczył 
odpowiedniego, do liczby cudzoziemców w nim przebywających w okresie od dnia 
24 sierpnia do dnia 31 grudnia 2021 r., czasu świadczenia usług medycznych przez 
lekarza, co miało wpływ na rzetelną realizację badań wymaganych w ustawie 
o cudzoziemcach oraz rozporządzeniu w sprawie SOdC.  

 (akta kontroli str. 212-215, 759-772, 1996-1998, 2017-2019,  
2400-2522, 2642-2648, 3042-3046, 4062, 4132-4145) 

5. W okresie od dnia 24 sierpnia do dnia 13 października 2021 r. w Obiekcie                          
w Wędrzynie nierealizowane były usługi psychologiczne dla cudzoziemców. 
Obowiązek zabezpieczenia świadczenia usług psychologicznych spoczywał na 
Komendancie NoOSG w związku z art. 417 ustawy o cudzoziemcach oraz                         
§ 2 decyzji Nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 października 
2017 r. w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej. 
Psycholog rozpoczął świadczenie usług w Obiekcie Wędrzynie w dniu 
14 października 2021 r., tj. po  podpisaniu umowy Nr 76/N/2021 z dnia 
8 października 2021 r. Należy podkreślić, że w Obiekcie w Wędrzynie już na koniec 
sierpnia 2021 r. przebywało 206 cudzoziemców, na koniec września 338 
cudzoziemców, a na koniec października 567 cudzoziemców. Biorąc pod uwagę, że 
większość cudzoziemców znajdujących się w Obiekcie w Wędrzynie znalazła się 
w Polsce w wyniku nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, trudno 
przyjąć założenie, że żaden z cudzoziemców nie wymagał konsultacji 
psychologicznej. Zapisy znajdujące się w książce przyjęć Obiektu w Wędrzynie 
wskazują, że już od pierwszego dnia przyjęć (tj. 14 października 2021 r.) do 
psycholog zgłosili się cudzoziemcy w celu przeprowadzenia badań i konsultacji.   

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Komendanta NoOSG oraz psycholog 
zatrudnioną w latach 2019-2021 w SOdC w Krośnie Odrzańskim umowa na usługi 
psychologiczne nie została zawarta ponieważ procedury wynikające z przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymagały czasu. (…) Realizacja usług 
psychologicznych w Obiekcie w Wędrzynie zabezpieczona została ustną umową 
zawartą w dniu 19 sierpnia 2021 r. pomiędzy psycholog świadczącą usługi w SOdC 
w Krośnie Odrzańskim, a Komendantem NoOSG na świadczenie usług 
psychologicznych wobec cudzoziemców wymagających takiej potrzeby. W okresie 
od 24 sierpnia do 13 października 2021 r. zgodnie ze złożonymi przez psycholog 
i Komendanta NoOSG pisemnymi wyjaśnieniami nie realizowano badań 
psychologicznych w związku z brakiem zgłoszeń zarówno lekarza, kierownika 
ośrodka, a także cudzoziemców.  

Komendant NoOSG w dniu 20 września 2021 r. NoOSG opublikował zapytanie 
ofertowe o udzielenie zamówienia pn.: świadczenie usługi psychologicznej dla osób 
przebywających w SOdC NoOSG w Krośnie Odrzańskim, które zakończyło się 
podpisaniem w dniu 8 października 2021 r. umowy. Nierzetelne działanie 
Komendanta NoOSG polegało na 1) rozpoczęciu procedury przetargowej dopiero              
w dniu 20 września 2021 r., tj. 27 dni po uruchomieniu Obiektu w Wędrzynie;                     
2) nieskierowaniu w latach 2019-2021 psychologa na kurs z zakresu diagnostyki 
klinicznej zgodnie z § 22 pkt 3 decyzji KGSG w sprawie usług psychologicznych;                
3) nieujęciu w opisie przedmiotu zamówienia w latach 2019-2021 obowiązku 
stawiania diagnozy psychologicznej reakcji kryzysowych na zdarzenia 
traumatyczne, która powinna być każdorazowo wykonywana zgodnie z § 22 pkt 1 
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ppkt 1 decyzji Nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia                              
6 października 2017 r. w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży 
Granicznej.  

W wyniku nierzetelnego działania Komendanta NoOSG w okresie od dnia 
24 sierpnia 2021 r. do dnia 13 października 2021 r. cudzoziemcy przebywający                          
w Obiekcie w Wędrzynie nie otrzymywali pomocy i konsultacji psychologicznych. 
Ponadto w latach 2019-2021 opis przedmiotu zamówienia dotyczącego świadczenia 
usług psychologicznych nie zawierał wszystkich oczekiwanych przez Komendanta 
Głównego SG zadań dla psychologa świadczącego usługi, a psycholog zatrudniany 
w SOdC w Krośnie Odrzańskim nie został przygotowany do pełnienia obowiązków 
zgodnie z wprowadzonym przez Komendanta Głównego SG standardem 
wyszkolenia.   

 (akta kontroli str. 212-2014, 658-708, 2006-2009, 2676, 3026-3032, 2676, 4067, 
4132-4145) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie prawidłowość realizacji zadań przez 
strzeżony ośrodek dla cudzoziemców, w tym w sytuacji kryzysowej związanej                        
z masowym napływem cudzoziemców na terytorium RP. 

W ocenie NIK Komendant NoOSG nie zapewnił w Obiekcie w Wędrzynie warunków 
do bezpiecznego wykorzystania dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych oraz 
administracyjno-gospodarczych w zakresie: sanitarnym, epidemiologicznym oraz 
przepisów przeciwpożarowych. W wyniku nieprzestrzegania przez Komendanta 
NoOSG prawa w ww. obszarach oraz wobec ograniczeń w dostępie do lekarza  
i psychologa, życie i zdrowie cudzoziemców w Obiekcie w Wędrzynie w okresie od 
dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. było zagrożone.    

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

 
1. Opracować porządek dnia dla Obiektu w Wędrzynie dostosowany do organizacji 

funkcjonowania obiektu oraz jego poszczególnych bloków, a w tym m.in.: godzin 
posiłków, godzin przyjmowania lekarza i psychologa, trybu przyjmowania 
wniosków oraz przyjmowania cudzoziemców przez kierownika strzeżonego 
ośrodka. 

2. Uwzględnić realizację zadań w Obiekcie w Wędrzynie w systemie kontroli 
zarządczej NoOSG. 

3. Opracować procedury przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-
CoV-2 dla cudzoziemców przebywających w SOdC w Krośnie Odrzańskim                        
i Obiekcie w Wędrzynie. 

4. Ująć w kolejnych zamówieniach, w opisie przedmiotu zamówienia, a następnie 
w umowach, wymaganie dla zatrudnianego psychologa opracowywania diagnoz 
psychologicznych reakcji kryzysowych na zdarzenia traumatyczne w zakresie 
aktualnie pojawiających się symptomów posttraumatycznych w oparciu o system 
klasyfikacji zaburzeń psychicznych, zgodny z klasyfikacją ICD-10 lub DSM-V.  

OCENA CZĄSTKOWA 

 

Wniosek 



 

29 

 

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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o wykonania wniosku 
pokontrolnego 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  7  marca 2022 r. 
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