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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler  Marek Ozga – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93259 
z dnia 8 grudnia 2014 r.                                                               (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok (dalej 
„Urząd” lub „PUW”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Meyer, Wojewoda Podlaski1.                                              (dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność Wojewody Podlaskiego w zakresie wykonywania zadań związanych z pomocą 
społeczną dla uchodźców w latach 2012 – 2014. 

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności wnikliwe orzekanie w sprawach dotyczących 
wyrażenia zgody cudzoziemcom na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zapewnienie uchodźcom3 niezbędnych środków na wsparcie procesów integracji 
ze społecznością lokalną oraz właściwy nadzór nad wykonywaniem zadań. 

Realizacji zadań związanych z integracją cudzoziemców służyły również działania 
podejmowane przez zespół doradczy koordynujący udzielanie pomocy cudzoziemcom.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na akceptacji 12 indywidualnych programów 
integracyjnych (dalej „IPI”) i przekazaniu powiatom środków finansowych w kwocie 
128 tys. zł na wypłatę świadczeń4 dla urodzonych w Polsce dzieci cudzoziemców, których 
rodziny korzystały już z pomocy integracyjnej (naruszenie postanowień art. 91 ust. 1-4 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej5).  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Realizacja zadań wynikających z obowiązku koordynowania działań 

w zakresie integracji cudzoziemców 

1.1 W PUW stworzono system zarządzania pomocą udzielaną uchodźcom oraz tworzeniem 
warunków do ich usamodzielnienia i integracji ze społecznością lokalną. Zadania związane 
z oceną przesłanek uprawniających do uzyskania zgody na pobyt tolerowany cudzoziemca 
powierzono Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. Wojewoda Podlaski wydał w pięciu 
przypadkach decyzję odmawiającą wydalenia z kraju cudzoziemca objętego 
postępowaniem i orzekł o udzieleniu mu zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, 

                                                      
1 Powołany z dniem 22 grudnia 2014 r. Poprzednio funkcję tę pełnił Maciej Żywno. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 

3  A także cudzoziemcom, którym przyznano ochronę uzupełniającą. 
4 Świadczenia małoletnim cudzoziemcom wypłacono w okresie od kwietnia 2011 roku do września 2013 roku, 

z czego część przez okres 11 miesięcy od daty uzyskania jednolitej wykładni sądów administracyjnych, 
i wydania decyzji odmawiających wsparcia (październik 2012 roku). 

5 Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm. art. 91 w brzmieniu obowiązującym do 7.02.2013 r. 
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na podstawie art. 97 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej6. Po uzyskaniu zapewnienia od organów właściwych, 
że wjazd i pobyt osoby objętej postępowaniem, nie będzie stanowił zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgromadzeniu kompletnej dokumentacji oraz 
potwierdzeniu przedstawionych przez cudzoziemców danych stwierdzono, że: 

• w trzech przypadkach wydalenie cudzoziemca naruszałoby jego prawa do życia 
rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności7 – cudzoziemcy byli rodzicami małoletnich dzieci obywatelstwa polskiego 
(art. 97 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy), 

• w dwóch przypadkach wydalenie cudzoziemca z terytorium RP było niewykonalne 
z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu i od uczestników 
postępowania. Mimo dopełnienia wszelkich formalności celem potwierdzenia tożsamości 
cudzoziemca – nie było możliwości jego wydalenia do kraju pochodzenia (art. 97 ust. 1 
pkt 2 ww. ustawy). 

Wszystkie osoby które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP zwolniono 
ze strzeżonych ośrodków, wydano im karty pobytu ważne 12 miesięcy wraz z informacją 
o konieczności stawiennictwa w wyznaczonych terminach w Oddziałach Straży Granicznej. 
Żadnemu z cudzoziemców nie cofnięto zgody na pobyt tolerowany. 
                    (dowód: akta kontroli str. 5-7, 10-56, 98-103) 

W jednym przypadku (obywatelki Wietnamu) Wojewoda odmówił w dniu 21.03.2013 r. 
zgody na pobyt tolerowany, ponieważ w jego ocenie nie wystąpiły przesłanki określone 
w art. 97 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, tj. nie udowodniono 
żadnych podstaw, które mogły świadczyć, że powrót cudzoziemki do kraju pochodzenia, 
wiązałby się z jakimkolwiek naruszeniem przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności (narażeniem na tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie, 
naruszeniem prawa do życia rodzinnego), nie udało się też potwierdzić tożsamości 
cudzoziemki (cudzoziemka celowo wypełniła deklaracje readmisyjne w sposób utrudniający 
weryfikację jej tożsamości)8.                                      (dowód: akta kontroli str. 57-89) 

Z kolei w jednym przypadku Wojewoda wydał 5.09.2013 r. postanowienie o odmowie 
wszczęcia postępowania z uwagi na to, że wnioskodawca nie był stroną postępowania. 
W uzasadnieniu wskazano, że „cudzoziemiec nie ma możliwości inicjowania bezpośrednio 
postępowania w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany”, które na mocy 
postanowień art. 104 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi z urzędu Wojewoda9. 

W dniu 7.11.2013 r. wpłynęła do PUW informacja o wydaleniu z terytorium RP 
cudzoziemca.              (dowód: akta kontroli str. 90-95) 

Analiza wszystkich sześciu decyzji odmawiających wydalenia z kraju cudzoziemca objętego 
postępowaniem i orzekających o udzieleniu mu zgody na pobyt tolerowany na terytorium 
RP oraz jednej odmawiającej takiej zgody wydanych w latach 2012 – 2014 wykazała, 
że wszystkie decyzje: 

• zostały wydane w terminie,  

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 680 ze zm. 
7 Sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.  
8 Po rozpatrzeniu wniesionego przez cudzoziemkę odwołania Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

postanowił w dniu 2.07.2013 r. utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. Decyzję Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców cudzoziemka zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 
wyrokiem z dnia 10.01.2014 r. oddalił skargę. 

9 Wnioskodawca złożył do Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zażalenie na wydane postanowienie, 
w którym wskazał, że jego pismo zawierało istotne informacje w jego sprawie i w jego ocenie powinno 
stanowić przesłankę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie udzielenia mu zgody na pobyt 
tolerowany. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców umorzył jednak postępowanie w dniu 24.10.2013 r., 
ponieważ cudzoziemiec złożył oświadczenie, w którym stwierdził, że wycofuje zażalenie na postanowienie 
Wojewody oraz stwierdził, iż chciałby jak najszybciej wrócić do kraju swojego pochodzenia (Rosja). 
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• ich treść spełniała wymogi określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego10, tj. dotyczące m.in. wskazania podstawy 
prawnej i pouczenia o prawie wniesienia odwołania, 

• zostały podpisane przez osoby upoważnione.       (dowód: akta kontroli str. 98-103) 

1.2 Zadania Wojewody w zakresie nadzoru i kontroli nad udzielaniem pomocy 
dla uchodźców, w tym wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel środków finansowych 
sprawował – Wydział Polityki Społecznej. W okresie objętym kontrolą do Wojewody 
Podlaskiego zgłoszono łącznie 40 wniosków o zatwierdzenie IPI cudzoziemców, którzy 
uzyskali na terenie Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą11, 
w tym 32 wnioski złożono w 2012 roku, trzy w 2013 roku i pięć w I półroczu 2014 r. 
Wojewoda zaakceptował ogółem 38 wniosków, odpowiednio 30 w 2012 roku, trzy 
w 2013 roku i pięć w I półroczu 2014 roku.  

W latach 2012 – I półrocze 2014 zrealizowano 63 IPI w tym 30 rozpoczętych w 2011 roku 
(odpowiednio 34 w 2012 roku, 26 w 2013 roku i 3 w 2014 roku), a w trakcie realizacji 
znajdowało się 34 kolejnych programów (odpowiednio 26, 3 i 5 programów). W jednym 
przypadku wstrzymano realizację IPI, ponieważ cudzoziemiec nie realizował programu. 

Z pomocy integracyjnej skorzystało 115 osób w 2012 roku, 72 osoby w 2013 roku i 18 osób 
w I półroczu 2014 roku, z czego odpowiednio 60, 12, i siedem osób na podstawie wniosków 
złożonych w okresie objętym kontrolą. Byli to głównie obywateli Federacji Rosyjskiej 
narodowości czeczeńskiej, a tylko dwie osoby posiadały inne obywatelstwo Egiptu i Syrii.  
                   (dowód akta kontroli str. 5-9, 104-110, 113-131) 

Odmówiono (pismami z 18.10.2012 r. i 19.12.2012 r.) akceptacji dwóch wniosków 
o udzielenie pomocy dzieciom cudzoziemców, którzy byli objęci już pomocą (opiekunowie 
prawni dziecka realizowali programy integracyjne w latach wcześniejszych). W ocenie 
Wojewody brakowało podstaw prawnych do udzielenia cudzoziemcom takiej pomocy. 
Postanowienia ustawy o pomocy społecznej nie uprawniały do udzielenia pomocy 
wspierającej proces integracyjny na każde kolejne dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce 
(„W przypadku kilkumiesięcznego dziecka trudno mówić o jakimkolwiek procesie integracji”). 
W uzasadnieniu powołano się również na orzecznictwo sądów administracyjnych12 
(i stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), uznające za niedopuszczalne 
złożenie kolejnego wniosku na dziecko cudzoziemca urodzone już po zakończeniu 
programu integracyjnego.               (dowód: akta kontroli str. 111-112) 

Stosownie do postanowień art. 22 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, założono 
i prowadzono rejestr zatwierdzonych IPI13. W rejestrze ujęto dane dotyczące:  

• cudzoziemców realizujących IPI (płeć, status prawny, kraj pochodzenia, narodowość), 

• jednostki, która podpisała IPI i go realizuje, 

• liczba osób objętych programami, 

• kwoty przyznanej pomocy integracyjnej, 

• daty zatwierdzenia i czasu na jaki został zawarty program integracyjny; 

• ewentualnych aneksów do IPI.             (dowód: akta kontroli str. 113-131) 

Informację o prowadzonym rejestrze i jego zawartości zamieszczono w Biuletynie Informacji 
Publicznej PUW w zakładce „prowadzone rejestry”. Wskazano również, iż dane w nim 
zawarte mogą zostać udostępnione na wniosek osoby lub organu zainteresowanego, 
z zastrzeżeniem „uwzględniając przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.  

                                                      
10 Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm. 
11 W 41 przypadkach wnioski dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, jednym 

obywatela egipskiego i jednego Syryjczyka narodowości arabskiej. 
12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, z dnia 10 lutego 2011 r. Sygn. akt II SA/Lu 11/11. 
13 Rejestr został wprowadzony z dniem 1.04.2010 r., a do przetwarzania danych osobowych znajdujących się 

w zbiorze Wojewoda upoważnił dwóch pracowników Wydziału Polityki Społecznej PUW. Jednocześnie w dniu 
26.04.2010 r. ww. zbiór danych zgłoszono do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 
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Do dnia zakończenia kontroli nikt nie zgłosił wniosku o udostępnienie danych zawartych 
w rejestrze zatwierdzonych IPI.                 (dowód: akta kontroli str. 132) 

1.3 Koordynację działań służb na terenie województwa podlaskiego, w zakresie integracji 
cudzoziemców zapewniał Zespół Doradczy powołany przez Wojewodę w 2008 r.14. Z jego 
inicjatywy wypracowano w PUW i wdrożono pilotażowy program usamodzielniania 
i integracji cudzoziemców ze społecznością lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości zapewnienia  pomocy w zakresie zamieszkania, zatrudnienia, nauki, ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa15. Przygotowano i przekazano jednostkom samorządu 
terytorialnego („j.s.t.”) do wykorzystania ankietę do oceny stopnia zintegrowania 
cudzoziemców, z przyznanym statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, 
ze społecznością lokalną16 (uznano za zasadne załączanie wypełnionych ankiety do akt 
spraw cudzoziemców realizujących IPI). W latach 2012 – 2013 nie wykorzystywano ankiet 
do oceny efektywności realizowanych programów integracyjnych, gdyż jak wyjaśnił Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej PUW Andrzej Kozłowski ankieta stanowiła jeden z elementów 
oceny efektywności środków budżetowych, ale oceny efektywności udzielanej pomocy 
w integracji cudzoziemców prowadzono w ramach cyklicznej analizy wykonania budżetu 
Wojewody Podlaskiego.             (dowód akta kontroli str. 132, 134-145, 147-149) 

Opracowano również ankietę dotyczącą realizacji IPI przez cudzoziemców w woj. podlaskim 
(lipiec 2009 r.), którą przekazano do powiatowych centrów pomocy rodzinie (dalej „PCPR”) 
i miejskich ośrodków pomocy społecznej (dalej „MOPS”). Jej analiza wykazała, 
że umożliwiała ona gromadzenie danych o problemach w realizacji programów, współpracy 
z jednostką i jej pracownikami (ewentualnych przykładach dobrych rozwiązań, które 
mogłoby poprawić taką współpracę), terminowości i kompletności udzielanych świadczeń, 
przebiegu i poziomu nauki j. polskiego (w tym przygotowania i zaangażowania lektorów), 
dostępności i poziomu usług świadczonych przez powiatowe centra pomocy rodzinie, takich 
jak: pomoc prawna, psychologiczna i pedagogiczna, praca socjalna, pomoc w załatwianiu 
spraw i znalezieniu pracy oraz mieszkania, jak również dostępność i poziom opieki 
medycznej. W opinii Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Andrzeja Kozłowskiego 
monitorowanie procesu integracji cudzoziemca (w tym czy znalazł pracę, mieszkanie) 
należy do pracownika socjalnego jednostki, która jest realizatorem danego programu – 
stosownie do postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą17. Opracowana ankieta miała być „pomocna 
pcpr do monitorowania realizacji IPI”.       (dowód: akta kontroli str. 146, 150-158, 211-213) 

1.4  W latach 2012 – 2014 nie wpływały do PUW skargi i wnioski dotyczące kierowników 
ośrodków oraz w sprawach funkcjonowania i warunków pobytu w ośrodkach 
dla cudzoziemców.               (dowód: akta kontroli str. 159) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PUW w zakresie koordynowania 
działań zmierzających do integracji cudzoziemców. 

 

 

                                                      
14 Zarządzenie Nr. 121/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 06.08.2008 r. 
15 Program zrealizowano w latach 2009 – 2010 z udziałem PUW w Białymstoku MOPS w Łomży, PCPR 

w Białymstoku i Zambrowie, Kuratorium Oświaty, powiatowych urzędów pracy, ośrodków dla cudzoziemców, 
policji i straży granicznej oraz organizacji pozarządowych. 

16 W ankiecie poddano ocenie efektywność realizowanych IPI, z udziałem środków z budżetu państwa 
w zakresie: [1] stopnia opanowania przez cudzoziemców języka polskiego i problemów komunikacyjnych 
w życiu codziennym, [2] stosowania usług rynku pracy i liczby osób, które podjęły pracę (wzrost 
zainteresowania cudzoziemców zamieszkaniem i pracą na terenie województwa podlaskiego), [3] stopnia 
zintegrowania i zgłaszanych problemów związanych z integracją ze społecznością lokalną, [4] ewentualnej 
kontynuacji IPI z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych związanych z integracją 
cudzoziemców. 

17 Dz. U. Nr 45, poz. 366 ze zm. 
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2. Realizacja zadań dotyczących akceptacji i finansowania Indywidualnych 
Programów Integracyjnych oraz wskazania miejsca zamieszkania 

2.1. W Wydziale Polityki Społecznej PUW opracowano kwestionariusz pomocniczy służący 
do oceny przedkładanych Wojewodzie IPI do akceptacji. Przygotowana analiza 
uwzględniała w szczególności informacje dotyczące:  

• danych podmiotu realizującego IPI i cudzoziemca ubiegającego się o wsparcie 
w procesie integracji (m.in. obywatelstwo, narodowość, status),  

• spełnienia wymogów formalnych wniosku o akceptację (terminowość złożenia, 
załączenia wymaganych dokumentów, w tym m.in. decyzji o przyznaniu statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, karty pobytu, deklaracji o zamiarze zamieszkania 
na terenie woj. podlaskiego), 

• treści IPI, w tym wyznaczonych zadań, zobowiązań jednostki realizującej program 
i cudzoziemca, zakresu i formy udzielanej pomocy, czasu realizacji programu oraz jego 
przewidywanych kosztów (wielkości świadczeń pieniężnych i wydatków związanych 
z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne). 
                   (dowód: akta kontroli str. 172) 

Analiza 15 spośród 43 akt18 dotyczących zatwierdzenia IPI wykazała, że we wszystkich 
przypadkach przeprowadzono ocenę terminowości i poprawności formalnej zgłoszonych 
wniosków. Stwierdzono, że wszystkie wnioski: [1] dotyczyły cudzoziemców, którzy uzyskali 
na terytorium RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, [2] zostały złożone terminowo, 
[3] zawierały wszystkie wymagane dokumenty. Przedkładane IPI zawierały zobowiązania 
MOPS19 i cudzoziemca20, a także wskazywały zakres i formy pomocy, tj. dotyczące 
[1] pomocy w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach, [2] udzielania porad prawnych, 
[3] wsparcia psychologicznego i rodzinnego. Wojewoda nie wnosił uwag co do treści 
i zaplanowanych zadań.              (dowód: akta kontroli str. 173-192, 210) 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Andrzej Kozłowski wyjaśnił, że aby program został 
zaakceptowany, każdy IPI musi zawierać elementy określone postanowieniami art. 93 
ustawy o pomocy społecznej. Dodał, że „każdy program analizowany jest pod kątem 
spełniana warunków, określonych w ww. artykule (czemu służy opracowany na własne 
potrzeby kwestionariusz, dołączany do każdego wniosku powiatowego centrum pomocy 
rodzinie o akceptację IPI)”.               (dowód: akta kontroli str. 211-213) 

2.2 Jednostki realizujące programy integracji społecznej cudzoziemców zostały 
zobligowane, w pismach o zaakceptowaniu IPI, do poinformowania Wojewody o wszystkich 
zmianach programów integracyjnych, w tym o każdym przypadku wstrzymania bądź 
przerwania programu.            (dowód: akta kontroli str. 193-203) 

W okresie objętym kontrolą do PUW zgłoszono pięć zmian w IPI, z czego: 

• w trzech przypadkach (dwa w 2012 roku i jeden w 2014 roku) wprowadzone zmiany 
dotyczyły objęcia pomocą dzieci cudzoziemców oraz kwot pomocy integracyjnej 
przyznanych pozostałym członkom rodziny. Wojewoda zaakceptował aneksy 
wprowadzające zmiany w IPI, 

• w dwóch przypadkach po otrzymaniu informacji, przekazanej przez jednostki realizujące 
programy integracyjne, o zmianie miejsca pobytu cudzoziemców i braku z nimi kontaktu, 
wstrzymano przyznane wsparcie w procesie integracji.  

                      (dowód: akta kontroli str. 204-210) 

 

                                                      
18 Do analizy wybrano osiem postępowań zgłoszonych w 2012 roku, trzy w 2013 roku i cztery w 2014 r. 

(spośród zgłoszonych odpowiednio 32 w 2012 r., 3 w 2013 r. i 8 w 2014 r.). 
19 Między innymi do [1] wspierania cudzoziemca w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, [2] udzielania pomocy 

w uzyskaniu możliwości zamieszkania, [3] udzielania instruktażu i monitorowania postępów w ramach 
realizacji programu.  

20 Między innymi do [1] zameldowania się w miejscu zamieszkania, [2] zarejestrowania się w powiatowym 
urzędzie pracy i aktywnego poszukiwania pracy, [3] obowiązkowego, w razie potrzeby, uczestnictwa 
w kursach języka polskiego, [4] współdziałania i kontaktu z realizatorem programu.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Kontrola przeprowadzona w MOPS w Łomży potwierdziła, że przekazywano Wojewodzie 
informacje o wprowadzanych modyfikacjach w IPI. 
               (dowód: akta kontroli str. 113-131, 204-210, 230-233) 

2.3. Indywidualne programy integracyjne były finansowane w ramach dotacji z budżetu 
państwa przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych gminom i powiatom 
(dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców §§ 2010 i 2110). 
Wielkość przekazywanych środków ustalano na podstawie comiesięcznych zapotrzebowań 
składanych przez jednostki realizujące IPI w terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego 
miesiąc na jaki ubiegano się o środki21. Zgłaszane zapotrzebowania określały łączną kwotę 
środków niezbędnych do sfinansowania realizowanych IPI.  

W latach 2012-2014 na IPI przeznaczono z budżetu Wojewody łącznie 1.112,4 tys. zł, 
tj. 504,7 tys. zł w 2012 roku, 286,3 tys. zł w 2013 roku i 321,4 tys. zł w 2014 roku, z czego: 

• 690,1 tys. zł przekazano Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku, w tym: 
− 455,1 tys. zł na wypłatę świadczeń pieniężnych cudzoziemcom przeznaczonych 

na pokrycie wydatków związanych z ich utrzymaniem i nauką języka polskiego,  
− 235 tys. zł na opłacenie należnych składek ubezpieczenia zdrowotnego; 

• 322,7 tys. zł otrzymał Urząd Miasta w Łomży, w tym: 
− 264,2 tys. zł na wypłatę świadczeń pieniężnych cudzoziemcom na pokrycie 

wydatków związanych z ich utrzymaniem i nauką języka polskiego, 
− 58,5 tys. zł (15 tys. zł w 2013 r., 43,5 zł do 30 czerwca 2014 r.) na opłacenie 

należnych składek ubezpieczenia zdrowotnego; 

• 15,8 tys. zł przekazano Starostwu Powiatowemu w Zambrowie, w tym 9,4 tys. zł 
w 2012 roku na wypłatę świadczeń pieniężnych cudzoziemcom na pokrycie kosztów ich 
utrzymania i nauki języka polskiego, a 6,4 na opłacenie składki ubezpieczenia 
zdrowotnego; 

• 82,7 tys. zł przekazano Gminie Wasilków na opłacenie należnych składek ubezpieczenia 
zdrowotnego; 

• 1,1 tys. zł przekazano Powiatowi Białostockiemu na wypłatę świadczeń pieniężnych 
cudzoziemcom na pokrycie kosztów ich utrzymania i nauki języka polskiego 
w 2012 roku. 

Niewykorzystane środki dotacji w łącznej kwocie 17,6 tys. zł zwrócono terminowo 
do budżetu państwa.          (dowód: akta kontroli str. 255-283, 321-328, 332-370) 

PUW przekazywał do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informacje z realizacji zadań 
w zakresie pomocy dla uchodźców w następującej formie: 

• kwartalnych meldunków MK1 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - 
pieniężnych, w naturze i usługach. Prezentowane w nich dane o formach udzielanej 
pomocy cudzoziemcom dotyczyły [1] liczby osób którym przyznano świadczenia, 
[2] liczby wypłaconych świadczeń, [3] kwoty wypłaconych świadczeń, [4] liczby rodzin 
korzystających ze świadczeń, [5] liczby osób wchodzących w skład tych rodzin, 

• sprawozdań półrocznych i rocznych MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy 
społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach, zawierających dane w układzie jak 
w meldunku MK2. 

Analiza przekazanych do Ministerstwa sprawozdań wykazała, że zostały one sporządzone 
rzetelnie. Zawarty w nich zakres danych odpowiadał zapisom ujętym w sprawozdaniach22 
przedkładanych przez jednostki realizujące IPI oraz zapisom ewidencji księgowej PUW23.  

       (dowód: akta kontroli str. 290-320) 

                                                      
21 Do zapotrzebowań załączano informację zawierającą nazwiska i imiona uczestników realizowanych IPI, 

formę ochrony jaką zostali objęci oraz zakres i wysokość udzielanej im pomocy. 
22 Kwartalnych meldunków MK2 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i 

usługach oraz sprawozdań półrocznych i rocznych MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – 
pieniężnych, w naturze i usługach. 

23 Zapisów dokonanych na kartotece konta 224 – rozliczenie dotacji budżetowych. 
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2.4. W latach 2012 – 2014 w PUW nie prowadzono ewaluacji realizowanych IPI pod 
względem ich efektywności. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej wyjaśnił, że w jego 
ocenie monitorowanie procesu integracji cudzoziemca (w tym czy znalazł pracę, 
mieszkanie) należy do pracownika socjalnego jednostki, która jest realizatorem danego 
programu – stosownie do postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy 
uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą24. 
                      (dowód: akta kontroli str. 211-213) 

PUW prowadził natomiast w ramach sprawowanego nadzoru kwartalne, półroczne i roczne 
oceny wykorzystania dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 
realizowane przez powiat, w tym przeznaczone na pomoc cudzoziemcom. Według tych 
analiz, środki dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, w ramach zgłaszanych 
zapotrzebowań, do wysokości określonej w planach finansowych. Po zakończeniu zaś roku 
budżetowego dotacje rzetelnie rozliczono, a nadwyżki terminowo zwrócono na rachunek 
budżetu państwa.            (dowód: akta kontroli str. 284-289, 312-315) 

Zagadnienia związane z wykorzystaniem środków budżetowych przyznanych na pomoc 
cudzoziemcom realizującym programy integracyjne były też kontrolowane przez Wydział 
Polityki Społecznej PUW w ramach kontroli kompleksowych jednostek pomocy społecznej. 
W latach 2012 – 2014 przeprowadzono 11 takich kontroli.  

Kontrole wykazały, że pomoc cudzoziemcom udzielana była w zakresie i na zasadach 
określonych w powołanym rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, 
którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
a przekazane dotacje z budżetu państwa wykorzystano i rozliczono prawidłowo. W świetle 
ustaleń kontroli dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 
pieniężnych, przyznanych decyzjami cudzoziemcom realizującym IPI. Pomoc obejmowała 
świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, 
odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe. Ze środków dotacji 
pokrywano też koszty składek ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenia kontroli wskazywały, 
że jednostki realizujące programy integracyjne w prawidłowy sposób informowały Wojewodę 
o wykorzystaniu otrzymanych dotacji. Sporządzane okresowo meldunki i sprawozdania 
do Wojewody przedstawiały rzetelny obraz i zakres udzielanej cudzoziemcom pomocy. 
                      (dowód: akta kontroli str. 236-254) 

2.5. Miejsce stałego pobytu wybierał cudzoziemiec.  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
Andrzej Kozłowski wyjaśnił, że Wojewoda respektował życzenia cudzoziemca dotyczące 
miejsca pobytu. Dodał, że „składając wniosek o akceptację IPI cudzoziemiec oświadczał, 
że chce zamieszkać na terenie województwa podlaskiego i wskazuje we wniosku adres 
pobytu. Przy akceptacji IPI przyjmuje się więc, że jest to jego miejsce zamieszkania. Wobec 
powyższego Wojewoda akceptując program współpracuje z PCPR, w którym cudzoziemiec 
złożył wniosek o pomoc”.          (dowód: akta kontroli str. 211-213) 

2.6. W ramach koordynacji działań organów tworzących warunki do integracji 
cudzoziemców wystąpiono do j.s.t. w dniu 18.10.2012 r. (na wniosek Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej) o przeanalizowanie istniejących możliwości i gotowości gmin z terenu 
województwa podlaskiego w zakresie przyjmowania osób objętych ochroną 
międzynarodową – dotyczyło to grupy cudzoziemców, posiadających status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą i wymagających szczególnej ochrony ze strony państwa polskiego. 
Żadna gmina nie udzieliła odpowiedzi, ponieważ pismo obligowało do odpowiedzi tylko 
gminy, które są w stanie zapewnić ww. lokale. 

 

 

                                                      
24 Dz. U. Nr 45, poz. 366 ze zm. 
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Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Andrzej Kozłowski wynikało to z faktu, 
że w 2012 r. i latach poprzednich zebrane informacje od j.s.t. wskazywały, że nie dysponują 
one lokalami, w których mogliby zamieszkać cudzoziemcy. Dodał, że współpraca z j.s.t. 
w tym zakresie prowadzona jest w sposób ciągły poprzez wymianę informacji w tym 
w formie telefonicznej.              (dowód: akta kontroli str. 171, 211-213) 

Kolejne pismo w sprawie wsparcia  integracji cudzoziemców wysłano do j.s.t. 7.12.2012 r. 
z inicjatywy Zespołu Doradczego Wojewody. Zaapelowano w nim o wygospodarowanie 
w ramach zasobów lokalowych gmin, mieszkań chronionych bądź interwencyjnych 
służących cudzoziemcom w sytuacjach kryzysowych. Zespół uznał bowiem, że brak 
mieszkań jest największą barierą utrudniającą procesy integracyjne. Ponadto Zespół 
wskazywał:  

• na trudną sytuację finansową samorządów, udzielających wsparcia uchodźcom, którzy 
ukończyli już IPI, a mimo to stali się podopiecznymi pomocy społecznej, korzystającymi 
z pomocy na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej,  

• roszczeniową postawę cudzoziemców, ich niechęć do podejmowania pracy i kłopoty 
z płatnością za wynajmowane mieszkania,  

• na akty przemocy wobec cudzoziemców (zachowania ksenofobiczne i rasistowskie25). 
                      (dowód: akta kontroli str. 160-170) 

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

1. w okresie od kwietnia 2011 roku do października 2012 roku Wojewoda Podlaski, 
naruszając – z powodu błędnej wykładni – art. 91 ust 1 i 4 w związku z art. 93 ust. 3 
ustawy o pomocy społecznej, zaakceptował do realizacji 12 IPI26, dotyczących 
urodzonych w Polsce dzieci cudzoziemców, których rodziny otrzymały już pomoc 
integracyjną (w tym świadczenia pieniężne). Ponadto w jednym przypadku zaakceptował 
IPI na okres wykraczający poza datę zakończenia programu aktualnie realizowanego 
przez rodzinę cudzoziemca. Zatwierdzone IPI stanowiły podstawę do przekazania 
powiatom środków finansowych (dotacja do zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej) oraz wydania, przez dyrektorów PCPR, decyzji przyznających świadczenia 
nieletnim cudzoziemcom. Odrębne świadczenia pieniężne nie mogą być bowiem 
przyznane urodzonym w Polce dzieciom cudzoziemców, którzy już korzystali z pomocy 
integracyjnej (także w postaci świadczeń pieniężnych). 

Stanowisko takie zostało wyrażone w orzecznictwie sądów administracyjnych: 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, w wyroku  z 10 lutego 2011 r.27, 
po przeprowadzeniu analizy treści przepisów art. 91 ust. 1, 3 i 4 ustawy o pomocy 
społecznej, orzekł, że: „skoro warunkiem udzielenia cudzoziemcowi pomocy mającej 
na celu wspieranie procesu jego integracji w społeczeństwie państwa, w którym się 
znajduje jest złożenie wniosku o udzielenie tej pomocy w zakreślonym terminie, który 
jest terminem nieprzywracanym oraz skoro wniosek ten z urzędu obejmuje małoletnie 
dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeśli uzyskali status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, to brak jest podstaw do udzielenia tej formy pomocy na każde urodzone 
w Polsce kolejne dziecko cudzoziemca, któremu została już wcześniej (przed 
narodzinami tego dziecka) udzielona tego typu pomoc. 

Ponadto jak wskazano w wyroku WSA w Białymstoku z 4 czerwca 2013 r.28: „nie może 
budzić wątpliwości, że potrzeba i ciężar integracji koncentruje się przede wszystkim 
wokół osób, które właśnie przybyły na terytorium RP, nie zaś osób, które narodziły się 
w rodzinie, dla której okres pomocy na integrację zakończył się.” W ocenie Sądu: fakt, 

                                                      
25  Wojewoda Podlaski, Policja i Prezydent Miasta Białegostoku podjęli skoordynowane działania w celu 

wyeliminowania takich zachowań, m.in. w ramach programu: Białystok dla Tolerancji. Program Miasta 
Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 
2014-2017". 

26 W tym 7 programów zgłoszonych przez MOPR w Białymstoku i 5 przez MOPS w Łomży w okresie 
od 1.04.2011 roku do 3.10.2012 r. 

27  Sygn. Akt II SA/Lu 11/11. 
28  Sygn. akt II SA/Bk 51/13. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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że pomocy udziela się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy przemawia za tym, 
że pomoc ta ma charakter jednorazowy29.     (dowód: akta kontroli str. 214-227, 330-331) 

W okresie od kwietnia 2011 roku do września 2013 roku MOPS w Łomży i MOPR 
w Białymstoku wykorzystały łącznie 128 tys. zł z przyznanych środków budżetowych 
na wypłatę świadczeń 12 cudzoziemcom w ramach realizacji zaakceptowanych przez 
Wojewodę IPI . Środki te pochodziły z dotacji na realizację przez powiaty zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej. (dowód: akta kontroli str. 214-227, 330-331) 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej wyjaśnił, że informacje o niedopuszczalności 
przyznawania pomocy dzieciom cudzoziemców, którzy zakończyli już swoje programy 
integracyjne dotarły do PUW dopiero w październiku 2012 roku. W szczególności 
dotyczyło to wniosków wynikających z rozstrzygnięcia WSA w Lublinie. Dodał, 
że „Informacje te skonsultowaliśmy z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej (nie pamiętam dokładnej daty ani osoby). Uzyskane wyjaśnienia 
z Ministerstwa wskazały na konieczność zmiany interpretacji obowiązujących przepisów, 
w kierunku wydawania odmów akceptacji programów integracyjnych dzieci 
cudzoziemców, których rodzice zakończyli wcześniej programy integracyjne. Analiza 
przesłanek zawartych w wyroku WSA w Lublinie i uzyskanego telefonicznie stanowiska 
Ministerstwa była dla nas podstawą do wprowadzenia od października 2012 r. odmów 
akceptacji IPI dzieci cudzoziemców, którzy zakończyli programy integracyjne”.  

Wyjaśniając przyczyny późnej zmiany stanowiska PUW w sprawie odmów przyznawania 
pomocy małoletnim cudzoziemcom, które nastąpiło po upływie ok. 1,5 roku stwierdził, 
iż „wyrok WSA w Lublinie dotyczył jednostkowego przypadku z terenu województwa 
lubelskiego i nie był powszechnie upubliczniany (…) Do października 2012 roku wnioski 
małoletnich cudzoziemców traktowane były jako wnioski samoistne. Przy podejmowaniu 
decyzji o udzieleniu wsparcia ocenialiśmy czy małoletni spełnia wymogi art. 91 ustawy 
o pomocy społecznej. W związku z problemami przy ocenie kolejnego tego typu wniosku 
(pomocy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu w domu dziecka na terenie 
powiatu siemiatyckiego) zaczęliśmy szukać komentarzy i interpretacji ustawy 
w internetowym Programie Informacji Prawnej „Lex”. Tam natknęliśmy się na wyrok 
WSA w Lublinie z dnia 11.02.2011 r., który dotyczył podobnej sprawy”. Dodał, że wnioski 
wynikające z orzecznictwa i konsultacji z Ministerstwem zostały „wprowadzone 
niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia konieczności ich stosowania”. W jego ocenie 
nie było potrzeby informowania PCPR-ów o zmianie stanowiska Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w przypadkach wspierania małoletnich cudzoziemców odrębnym 
pismem, ponieważ informacje te zawarto w pismach informujących o odmowie 
przyznania tego typu pomocy. 

2. PUW nie podjął działań mających na celu wstrzymanie wypłat nienależnie przyznanych 
świadczeń. Część tych świadczeń MOPS w Łomży i MOPR w Białymstoku wypłacały 
przez okres 11 miesięcy od daty uzyskania jednolitej wykładni sądów administracyjnych, 
i wydania decyzji odmawiających wsparcia (październik 2012 roku). 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej wyjaśnił, że rozważano możliwość wzruszenia 
wydanych przed październikiem 2012 roku decyzji ostatecznych o przyznaniu pomocy 
małoletnim (konsultacja ustna z działem prawnym PUW), lecz „w świetle 
obowiązujących regulacji zawartych w ustawie o pomocy społecznej jak również 
w Kodeksie postępowania administracyjnego, brakowało podstaw do wznowienia 
z urzędu postępowania. Stąd też nie występowaliśmy do PCPR-ów o zwrot wypłaconych 
świadczeń pieniężnych. Organem decyzyjnym w tych sprawach były PCPR-y, a ich 
decyzje podlegały ocenie zgodności przez samorządowe kolegia odwoławcze i mogły 
być poddawane ocenie sądów administracyjnych. W jego ocenie „to PCPR-y są 
kompetentne do wprowadzania zmian w programach integracyjnych, w tym również tych 

                                                      
29  Sąd zauważył, że przepis art. 91a ust. 1 ups stanowi, że pomoc małoletniemu cudzoziemcowi 

przybywającemu na terytorium Polski bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, zapewnia starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. 
To, w ocenie Sądu, oznacza, że ustawa przewiduje tylko jeden przypadek świadczenia pomocy małoletniemu 
cudzoziemcowi – gdy przybywa on na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego. 
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na podstawie których wypłacano dzieciom cudzoziemców świadczenia jeszcze 
we wrześniu 2013 roku. PUW może jedynie zaakceptować lub odmówić akceptacji 
zgłaszanych aneksów do IPI. Podkreślam, że PCPR-y od października 2012 roku znały 
negatywne stanowisko PUW w sprawach wsparcia integracji dzieci cudzoziemców 
urodzonych w Polsce, już po zakończeniu przez ich rodziców IPI, co potwierdza brak 
kolejnych wniosków PCPR-ów w podobnych sprawach”. 

               (dowód: akta kontroli str. 111-112, 228-229, 371-372) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność PUW w zakresie akceptacji i finansowania IPI oraz monitorowania postępów 
integracji uchodźców. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli oraz mając na uwadze 
złożone w toku kontroli wyjaśnienia dotyczące okoliczności i skutków zaistniałych 
nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli30, wnosi o akceptowanie tylko takich IPI, które 
dotyczą cudzoziemców uprawnionych do pomocy.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
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 Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

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. 

 

Białystok, dnia 16 lutego 2015 roku 

 

 

Kontroler 
Marek Ozga  

główny specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Agata Ciupa 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
30 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


