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wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć

Ustawa  
o mniejszościach

ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym (Dz. u. z 2005 r. nr 17, poz. 141 ze zm.),
znowelizowana ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy  
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym   
oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz. u. z 2014 r., poz. 829).

Program romski Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – wieloletni program  
na lata 2004–2013, ustanowiony uchwałą rady ministrów nr 209/2003   
z dnia 19 sierpnia 2003 r.

MAiC ministerstwo administracji i cyfryzacji.

MSWiA ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji   
(obecnie ministerstwo spraw wewnętrznych).

MEN ministerstwo edukacji narodowej.

KWRiM komisja wspólna rządu i mniejszości narodowych i etnicznych.

PO KL program operacyjny kapitał ludzki.

NSPLiM narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w polsce w 2011 r. 
pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia polski do unii europejskiej  
i przeprowadzony na terytorium rzeczypospolitej polskiej w okresie   
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu w dniu 31 marca 2011 r. 
o godz. 2400.

KPPDRKiN Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii  
i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004–2009, przyjęty przez radę ministrów  
18 maja 2004 r.

NGO Definicję legalną organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy   
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. u. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), zgodnie z którym 
organizacjami pozarządowymi (ang. non-governmental organization) 
są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 
przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje 
i stowarzyszenia, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne.

Program integracji Program integracji społeczności romskiej w Polsce – wieloletni program  
na lata 2014–2020, ustanowiony uchwałą rady ministrów nr 202/2014   
z dnia 7 października 2014 r.
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romowie to członkowie najliczniejszej mniejszości etnicznej w polsce, do której przynależność 
podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (nsplim) 
zadeklarowało 16 723 obywateli polskich, w tym najwięcej, bo 2 028 osób, w województwie 
dolnośląskim. według danych poprzedniego nsplim z 2002 r. liczebność społeczności romskiej  
wynosiła 12 731 osób. przyjmuje się, że mniejszość romska w polsce liczy od 20 000 do 30 000 osób1.

romowie w polsce należą do pięciu grup językowo-etnograficznych. najliczniejszą z nich jest Bergitka 
Roma (górscy romowie, w literaturze cyganologicznej zwani też romami karpackimi lub polskimi 
cyganami wyżynnymi). kolejnymi, pod względem liczebności, są: Polska Roma („polscy romowie”, 
zwani też polskimi cyganami nizinnymi), Lowarzy (lovari – handlarze końmi), Kełderasze (kelderari 
– kotlarze) i niewielka grupa Sinti (cyganie, którzy od setek lat zamieszkują kraje niemieckojęzyczne)2. 
związek romów w polsce wyróżnia również grupę Ruska Roma.

program na rzecz społeczności romskiej w polsce na lata 2004–2013 (dalej Program romski), 
ustanowiony został uchwałą rady ministrów nr 209/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. celem Programu 
romskiego było: „zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego 
i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa”. z dniem 31 grudnia 2013 r. przestał 
on obowiązywać. w dniu 7 października 2014 r. rada ministrów przyjęła „Program integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”3, który stanowi propozycję kontynuacji działań 
integracyjnych państwa polskiego, podejmowanych wobec mniejszości romskiej. w uzasadnieniu 
do tego programu zapisano, iż4 „Pomimo podejmowania od początku lat 90 XX wieku szeregu 
działań w zakresie integracji społeczności romskiej w Polsce oraz jej zmian w położeniu społecznym 
i ekonomicznym, Romowie wciąż pozostają grupą zmarginalizowaną społecznie. Marginalizacja 
i  zapóźnienia tej grupy mają źródła m.in. w  niskim statusie socjalnym, braku wykształcenia  
oraz wysokim bezrobociu. Nie bez znaczenia pozostaje również utrzymywanie się wysokiego  
poziomu niechęci do Romów.” podkreślić należy, iż spośród czterech ustawowych mniejszości 
etnicznych w  polsce, finansowanie zadań integracyjnych odrębnym programem wieloletnim 
zagwarantowano tylko w stosunku do mniejszości romskiej.

od ponad dekady, tj. od kiedy polska stała się członkiem unii europejskiej, coraz częstszym zjawiskiem 
stały się w naszym kraju migracje międzynarodowe, w tym cudzoziemców narodowości romskiej.  
są wśród nich m.in. romowie przybywający z rumuni, posiadający obywatelstwo tego kraju, 
mogący więc przebywać w polsce legalnie korzystając z unijnej swobody przemieszczania się. 
jednakże brak, bądź utrudniona możliwość pełnej ich identyfikacji (ze względu na nieposiadanie 
jakichkolwiek dokumentów, nieznajomość języka, obowiązków i praw, ubóstwo oraz odmienność 
kulturową), a także nieufność do organów i przedstawicieli publicznych sprawiają, że ich pobyt 
często może stanowić trudny do rozwiązania lokalny problem społeczny.

1  Dane pochodzą z uzasadnienia do rządowego Programu integracji. obowiązujące w polsce przepisy ustawy z dnia 
29  sierpnia 1997  r. o  ochronie danych osobowych (Dz.  u. z  2014  r., poz. 1182 ze zm.), zabraniają żądania określenia 
przynależności narodowej i etnicznej obywateli, stąd dane pochodzące z nsplim (jako dobrowolne i anonimowe), 
są jedynymi oficjalnymi danymi dotyczącymi członków mniejszości romskiej.

2  natomiast dla samych sinti romem może być każdy cygan pochodzący z europy wschodniej i środkowej, bądź każdy 
kto nie jest sinti http://jednizwielu.pl/romowie-w-polsce/artykuly-3/grupy-romskie.

3  załącznik do uchwały nr 202/2014 rady ministrów z dnia 7 października 2014 r.

4  z uzasadnienia do projektu uchwały rady ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”.
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 1.1  temat i numer kontroli

Działania administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej w polsce – p/14/119.

 1.2  cel główny kontroli

ocena prawidłowości realizacji przez właściwych ministrów, wojewodów oraz organy samorządowe 
i jednostki im podległe, zadań publicznych na rzecz mniejszości romskiej. wynikających z ustawy 
o mniejszościach i Programu romskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewaluacji końcowej.

 1.3  cele cząstkowe kontroli:

 − ocena wypełniania przez ministra administracji i cyfryzacji5 ustawowych obowiązków organu 
administracji rządowej, odpowiedzialnego za sprawy romskiej mniejszości etnicznej;

 − ocena realizacji i finansowania zadań na rzecz mniejszości romskiej, w tym ujętych w Programie 
romskim;

 − ocena stopnia podejmowania przez wojewodów działań w zakresie koordynacji organów 
rządowych realizujących na terenie województwa zadania na rzecz mniejszości romskiej, 
respektowania jej praw, przeciwdziałania ich naruszaniu oraz rozwiązywania jej problemów;

 − ocena wspierania przez gminy działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju 
tożsamości kulturowej mniejszości romskiej oraz integracji obywatelskiej i społecznej romów;

 − ocena wykorzystania i rozliczenia przez organizacje pozarządowe środków publicznych,  
w tym udzielonych z dotacji celowej budżetu państwa;

 − ocena działań podjętych wobec grupy rumuńskich romów, mieszkających na nielegalnych 
koczowiskach we wrocławiu.

 1.4  zakres podmiotowy kontroli oraz jej organizacja

okres badań obejmował lata 2012–2014 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych), przy czym 
w zakresie programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, także jego 
ewaluację końcową, obejmującą lata 2004–2013.

kontrolą – z udziałem sześciu delegatur nIk6 – objęto łącznie 20 jednostek zlokalizowanych 
w sześciu województwach7, w tym: ministerstwo administracji i cyfryzacji (maic), sześć urzędów 
wojewódzkich, sześć urzędów miast (gmin), siedem organizacji spoza sektora finansów 
publicznych. Delegatura nIk we wrocławiu skontrolowała ponadto działania administracji rządowej 
i samorządowej, podejmowane wobec grupy rumuńskich romów, zamieszkujących nielegalne 
koczowiska przy ul. kamieńskiego i ul. paprotnej we wrocławiu.

wykaz skontrolowanych jednostek wraz z osobami odpowiedzialnymi za kontrolowaną działalność 
stanowi załącznik nr 5.1. do niniejszej Informacji.

 1.5  podstawa prawna, kryteria kontroli

w ministerstwie administracji i cyfryzacji oraz w urzędach wojewódzkich kontrola przeprowadzona 
została na  podstawie art.  2 ust.  1 ustawy o  NIK8, z  uwzględnieniem kryteriów legalności, 
gospodarności, rzetelności i celowości, tj. stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o NIK. w jednostkach 

5  wcześniej ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.

6  katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, poznańskiej, warszawskiej i wrocławskiej.

7  Dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim, wielkopolskim (w województwach tych obywatele polscy, 
stanowili 56,5% ogółu romów, którzy zadeklarowali swoją przynależność do mniejszości romskiej).

8  ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. u. z 2015 r., poz. 1096).
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samorządu terytorialnego (gminach) czynności kontrolne prowadzono w oparciu o art. 2 ust. 2 
ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności i rzetelności, stosownie 
do art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, natomiast w organizacjach pozarządowych (ngo) na podstawie art. 2 
ust. 3 pkt 1 ustawy o NIK, przy zastosowaniu kryteriów legalności i gospodarności, stosownie 
do art. 5 ust. 3 ustawy o NIK.
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 2.1  ogólna ocena kontrolowanej działalności

Mniejszości romskiej zostały stworzone warunki umożliwiające zachowanie tożsamości 
etnicznej, obyczajów, tradycji i kultury. Zapewniono jej prawo do edukacji, opieki zdrowotnej 
i uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności. Organy administracji publicznej odpowiedzialne 
za sprawy mniejszości romskiej wynikające z ustawy o mniejszościach prawidłowo realizowały 
swoje ustawowe zadania.

1. Minister Administracji i Cyfryzacji prawidłowo realizował ustawowe zadania w zakresie 
utrwalania tożsamości etnicznej oraz ochrony, zachowania i rozwoju kultury romskiej, 
a także równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne. Współpracował 
z organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania naruszeniu praw mniejszości 
romskiej. Realizacja tych zadań, których część ujęta była również w Programie romskim, 
polegała w głównej mierze na dofinansowaniu przedsięwzięć zmierzających do poprawy 
edukacji wśród Romów i inicjatyw artystycznych, organizacji imprez propagujących historię 
Romów, wspieraniu działalności wydawniczej oraz badań naukowych dotyczących historii 
i kultury Romów.

2. Skontrolowani wojewodowie, powołali pełnomocników ds. mniejszości narodowych 
i etnicznych. Ułatwiło to w znacznym stopniu koordynowanie działań organów administracji 
rządowej w województwie, dotyczących m.in. respektowania praw mniejszości romskiej 
i rozwiązywania jej problemów. Jednak żaden ze skontrolowanych wojewodów nie określił 
katalogu potrzeb i oczekiwań mniejszości romskiej i nie wypracował kompleksowego 
systemu działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów tej mniejszości 
w województwie.

3. Skontrolowane gminy nie postrzegały w sposób wystarczający i nie w pełni identyfikowały 
problemów mniejszości romskiej, zamieszkałej na ich terenach, jako problemu wspólnoty 
samorządowej, z uwagi na niewielką populację Romów w stosunku do pozostałej ludności. 
W związku z tym działania zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 
kulturowej mniejszości romskiej oraz działania na rzecz jej integracji obywatelskiej 
i społecznej były zdaniem NIK, w części skontrolowanych gmin, niewystarczające.

Przyjęty w 2003 r. przez Radę Ministrów i wykonywany w latach 2004–2013 Program romski 
realizowany był prawidłowo, aczkolwiek nie w pełni skutecznie. Osiągnięte zostały efekty 
poprawiające sytuację mniejszości romskiej, zwłaszcza w zakresie spraw bytowych, obejmujących 
m.in. modernizację, remonty i przydziały mieszkań socjalnych. Zwiększył się również dostęp 
Romów do opieki lekarskiej, wyposażono dzieci i młodzież romską w podręczniki i przybory 
szkolne, wskutek czego nie odczuwały one zróżnicowania materialnego w tym przedmiocie. 
Jednak na niezmienionym poziomie pozostawała realizacja obowiązku szkolnego dzieci 
romskich. Wzrosła natomiast frekwencja wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny, 
co było wynikiem zatrudniania asystentów edukacji romskiej. Jednak dziesięć lat, w czasie 
których realizowano Program romski, okazało się zbyt krótkim okresem dla osiągnięcia 
wszystkich założonych celów. Podejmowane w ramach Programu romskiego przedsięwzięcia 
nie pozwoliły w pełni wyrównać szans społeczności romskiej w dziedzinie socjalno-bytowej 
oraz edukacyjnej w stosunku do reszty społeczeństwa. Nie przyniosły oczekiwanych efektów 
działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania bezrobociu wśród społeczności romskiej. 
Stopa bezrobocia wynosiła wciąż ponad 70%, a udział dzieci romskich realizujących obowiązek 
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szkolny pozostawał przez cały czas na zbliżonym poziomie ok. 88%. Utrudnieniem w dokonaniu 
ostatecznej oceny i stopnia zrealizowania celu głównego i celów szczegółowych, wskazanych 
w Programie romskim, był fakt, iż nie określono w nim wskaźników i mierników służących 
do monitorowania i oceny stopnia realizacji poszczególnych celów.

Na wykonanie Programu romskiego, w  ramach którego zrealizowano 5725 zadań, 
wydatkowano w latach 2004–2013 – 113 225,5 tys. zł, w tym 92 735,4 tys. zł9 pochodzących 
z budżetu państwa i 18 876,5 tys. zł ze środków własnych podmiotów wykonujących zadania 
na rzecz społeczności romskiej. Przedsięwzięcia na rzecz mniejszości romskiej były finansowane 
również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego w latach 2012–2014  
(do 30 września) wydatkowano ogółem 50 171,9 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane 
gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem. Skontrolowane jednostki spoza sektora finansów 
publicznych, tj. fundacje i stowarzyszenia, w tym prowadzone przez samych Romów, realizujące 
projekty w ramach Programu romskiego, poprawnie i zasadnie wnioskowały o dotacje 
z budżetu państwa, które następnie wykorzystywały gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem. 
Podejmowane działania skutkowały poprawą sytuacji mniejszości romskiej oraz miały 
bezpośredni wpływ na aktywizację stowarzyszeń romskich do oddziaływania na własną 
sytuację Romów.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: niewystarczającego 
rozpoznania przez wojewodów oraz organy samorządu terytorialnego potrzeb ludności 
romskiej, niewłaściwego sprawowania przez wojewodów nadzoru nad realizacją zadań 
na rzecz tej społeczności oraz niepodejmowania przez organy gmin skutecznych działań w celu 
pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej 
z przeznaczeniem na pełne zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży romskiej.

 2.2  uzasadnienie oceny ogólnej

1. minister administracji i cyfryzacji10, kierując działem administracji rządowej pn. wyznania religijne 
oraz mniejszości narodowe i etniczne, prawidłowo realizował ustawowe zadania organu administracji 
rządowej, odpowiedzialnego za sprawy mniejszości romskiej w zakresie utrwalania tożsamości 
etnicznej oraz ochrony, zachowania i rozwoju kultury romskiej, a także równego traktowania 
osób bez względu na pochodzenie etniczne. współpracował on także z organami administracji 
publicznej w zakresie przeciwdziałania naruszeniu praw mniejszości romskiej. realizacja tych 
zadań, ujętych m.in. w Programie romskim, polegała w głównej mierze na dofinansowaniu 
przedsięwzięć zmierzających do poprawy edukacji wśród romów i inicjatyw artystycznych, 
organizacji imprez propagujących historię romów, wspieraniu działalności wydawniczej oraz badań 
naukowych dotyczących historii i kultury romów. zaangażowanie środków publicznych umożliwiło  
m.in. wydanie w 2007 r. pierwszego elementarza dla dzieci romskich „miri szkoła. romano 
elementaro”, a także coroczną organizację międzynarodowych spotkań zespołów cygańskich 
„romane Dyvesa” w gorzowie wielkopolskim, oraz publikację gazety romskiej „romano atmo 
– cygańska Dusza”. minister administracji i cyfryzacji przyznawał także stypendia dla uczniów 
i studentów pochodzenia romskiego, na które w okresie obowiązywania Programu romskiego 

9  są to dane niepełne, gdyż maic nie dysponowało danymi o wydatkach poniesionych w 2004 r. ze środków innych 
budżetowych oraz ze środków własnych podmiotów realizujących zadania na rzecz społeczności romskiej.

10  wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji.
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przeznaczono 3  253,8  tys.  zł11. wypełniając dyspozycje ustawy o  mniejszościach minister 
administracji i cyfryzacji zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną prac komisji wspólnej 
rządu i mniejszości narodowych i etnicznych12 oraz finansowanie kosztów jej działalności. 
maic każdorazowo analizowało, pod kątem prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, 
informacje i dokumenty przekazywane przez ich beneficjentów, zarówno w trakcie realizacji 
zadań, jak i po ich zakończeniu. od podmiotów tych każdorazowo egzekwowano zwrot dotacji 
pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

[str. 18–20 Informacji]

2. poprawnie, aczkolwiek nie w pełni skutecznie, przebiegała realizacja Programu romskiego, 
przyjętego przez radę ministrów w dniu 19 sierpnia 2003 r., obowiązującego w latach 2004–2013, 
którego celem było dążenie do zapewnienia pełnego uczestnictwa romów w życiu społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wyrównanie szans w stosunku do reszty społeczeństwa. program ten 
obejmował działania w ośmiu obszarach, tj.: Edukacja; Romowie a społeczeństwo obywatelskie; 
Przeciwdziałanie bezrobociu; Zdrowie i higiena; Sytuacja bytowa; Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie 
przestępstwom popełnianym na tle etnicznym; Kultura i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej 
oraz Wiedza o społeczności romskiej. w wyniku jego realizacji osiągnięte zostały efekty rzutujące 
na poprawę sytuacji mniejszości romskiej, zwłaszcza w zakresie sytuacji bytowej, obejmującej m.in. 
modernizację, remonty (2 979) i przydziały (103) mieszkań socjalnych. w szerszym zakresie nastąpił 
dostęp romów do opieki lekarskiej, gdyż badaniami lekarskimi i szczepieniami ochronnymi w 2013 r. 
objęto blisko 2 tysiące osób, podczas gdy w 2005 r. objęto nimi ok. 900. efektem realizacji Programu 
romskiego w obszarze Edukacja było wyposażenie dzieci i młodzieży romskiej w podręczniki i przybory 
szkolne, wskutek czego nie odczuwały one zróżnicowania materialnego w tym przedmiocie.  
na niezmienionym poziomie (88%) pozostawała jednak realizacja obowiązku szkolnego dzieci 
romskich. wzrosła natomiast z 64,9% do 72% frekwencja wśród uczniów realizujących obowiązek 
szkolny, co było wynikiem zatrudniania asystentów edukacji romskiej13. zauważyć przy tym należy, 
iż Program romski w obszarze edukacja ukierunkowany był przede wszystkim na uczniów w wieku 
szkolnym, bez szerszego wspierania i promowania wychowania przedszkolnego, niezbędnego  
– zdaniem nIk – warunku wyeliminowania trudności uczniów romskich w przyszłym przyswajaniu 
materiału szkolnego. tym bardziej niepokoi fakt, że nie wszystkie środki z przyznanych dotacji 
przeznaczonych na realizację zadań związanych z finansowaniem pobytu dzieci romskich 
w przedszkolach były w pełni wykorzystane i jako niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu14. 
nie przyniosły oczekiwanych efektów działania podejmowane na  rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu wśród społeczności romskiej, gdyż wskaźnik bezrobocia utrzymywał się na bardzo 
wysokim poziomie i mieścił się w granicach 70%, przy średnim poziomie bezrobocia w polsce, 
wynoszącym ok. 11%. utrudnieniem w dokonaniu ostatecznej oceny i stopnia zrealizowania celu 
głównego i celów szczegółowych, wskazanych w Programie romskim, był fakt, iż nie określono w nim 
wskaźników i mierników służących do monitorowania i oceny stopnia realizacji poszczególnych 
celów (obszarów). brak tych wskaźników i mierników maic uzasadniało tym, iż Program romski 
był przygotowywany w 2003 r., kiedy tego rodzaju standardy konstruowania dokumentów 

11  w całym okresie realizacji Programu romskiego (z części 43 budżetu państwa).

12  Dalej także: komisja wspólna.

13  asystent edukacji romski, tj. osoba która udziela uczniom romskim pomocy w kontaktach ze środowiskiem szkolnym 
oraz współdziała z ich rodzicami i ze szkołą (wpisany na listę zawodów).

14  nie mniej jednak np. w województwie dolnośląskim zmniejszył się zwrot do budżetu niewykorzystanych środków 
z 88,4 tys. zł w 2012 r. do 59,7 tys. zł w 2013 r.
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programowych nie były powszechne i wymagane w administracji publicznej. niemniej, w 2006 r., 
uwzględniając zgromadzone doświadczenia, do formularza rocznego sprawozdania z realizacji zadań 
Programu romskiego wprowadzono wskaźniki, jak np. liczbę dzieci romskich realizujących obowiązek 
szkolny w relacji do liczby dzieci romskich objętych obowiązkiem szkolnym, czy liczbę dzieci 
romskich realizujących obowiązek szkolny w relacji do liczby asystentów edukacji romskiej.  
po zakończeniu w 2013 r. realizacji Programu romskiego, maic nie przeprowadziło jego ewaluacji 
końcowej (analizy rezultatów), dokonano natomiast analizy i oceny sytuacji prawnej i społecznej 
mniejszości romskiej, wykorzystując je w pracach nad Programem integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014–2020, który został przyjęty przez radę ministrów w dniu 7 października 2014 r. 
w Programie tym wprowadzono już mierniki i wskaźniki umożliwiające dokonywanie oceny 
uzyskanych efektów bieżących, jak i pożądanych. podkreślić należy, iż zdecydowana większość 
zadań realizowanych na rzecz społeczności romskiej finansowana była z uruchamianej rokrocznie 
rezerwy celowej budżetu państwa, co z jednej strony powodowało opóźnienia w przekazywaniu 
środków z budżetu centralnego do wojewodów i dalej do beneficjentów, a z drugiej determinowało 
charakter zadań, tzn. podejmowanie zadań bieżących w miejsce długofalowych.  

 [str. 20–30 Informacji]

3. poziom zaspokojenia potrzeb społeczności romskiej, określony poprzez wartość zadań 
w przedkładanych wojewodom wnioskach o dotacje, nie był jeszcze w pełni wystarczający. 
głównym źródłem finansowania wydatków na realizację zadań Programu romskiego były środki 
pochodzące z budżetu państwa. zostały one wydatkowane gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem, 
określonym w umowach z beneficjentami. środki dotacji rozliczono terminowo. w latach 2004–2013 
wydatkowano na ten cel 92 765,5 tys. zł15, w tym przede wszystkim z rezerwy celowej, ujętej 
w planie wydatków budżetu państwa16, uruchamianej z inicjatywy maic. ze środków rezerwy, 
zaplanowanych w kwocie łącznej 85 000,0 tys. zł, wykorzystano 81 746,4 tys. zł, tj. 96,2%. 
uzupełniającymi źródłami finansowania realizacji Programu romskiego z budżetu państwa były 
środki wydatkowane przez ministra edukacji narodowej17 w kwocie 6 789,5 tys. zł, głównie 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań o charakterze edukacyjnym, a także środki wydatkowane 
przez maic w wysokości 3 283,8 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów 
i studentów pochodzenia romskiego oraz inne środki budżetowe w kwocie 945,7 tys. zł. środki 
własne podmiotów realizujących zadania na rzecz społeczności romskiej, w tym przede wszystkim 
jednostek samorządu terytorialnego, wyniosły 18 876,5 tys. zł. większość wydatków poniesionych 
ze środków rezerwy celowej przeznaczona była na sfinansowanie zadań w obszarze Edukacja, 
na który to cel wydatkowo w tym okresie ogółem 40 485,5 tys. zł (co stanowiło 49,5% wydatków 
z rezerwy celowej) oraz w obszarze sytuacja bytowa, na co wydatkowano 26 126,5 tys. zł (31,9%). 
kwota wydatków poniesionych na sfinansowanie pozostałych sześciu obszarów ujętych 
w Programie romskim wynosiła 15 134,5 tys. zł, co stanowiło 18,6% środków rezerwy celowej.

  [str. 20–30 Informacji]

4. wszyscy skontrolowani wojewodowie, wypełniając dyspozycje ustawy o mniejszościach, 
powołali swoich pełnomocników ds. mniejszości narodowych i etnicznych. ułatwiło to w znacznym 
stopniu koordynowanie działań organów administracji rządowej, dotyczących m.in. respektowania 

15  Vide przypis 9.

16  część 83 budżetu państwa, poz. 14.

17  część 30 budżetu państwa – ministerstwo edukacji narodowej.



12

p o D s u m o w a n I e  w y n I k Ó w  k o n t r o l I

praw mniejszości romskiej i rozwiązywania jej problemów. wprawdzie wszyscy wojewodowie 
wypełniali obowiązek koordynowania działań organów administracji rządowej na obszarze 
województwa, realizując zadania na  rzecz mniejszości romskiej, jednakże żaden z  nich  
nie określił pisemnych zasad tej koordynacji, uznając fakt prowadzenia działań w tym zakresie  
za wystarczający, niewymagający formalnego ich uregulowania. brak procedur koordynacyjnych 
nie pozwalał na dokonanie oceny skuteczności podejmowanych działań, na co nIk wskazywała  
już w 2010 r.18. Żaden ze skontrolowanych wojewodów nie określił też katalogu potrzeb i oczekiwań 
mniejszości romskiej i nie wypracował kompleksowego systemu działań ukierunkowanych 
na rozwiązywanie problemów tej mniejszości. stąd też wojewodowie, nie posiadając pełnych 
informacji o sytuacji i potrzebach romów na terenie danego województwa, podstawową wiedzę 
w tym zakresie pozyskiwali z przedkładanych przez beneficjentów wniosków o dotacje. brak 
rozpoznania kluczowych potrzeb, problemów i oczekiwań społeczności romskiej oraz nieokreślenie 
kierunków działań, nie sprzyjał systemowemu podejściu do rozwiązywania występujących 
problemów i jego skuteczności. podkreślić jednak należy, że wojewodowie prawidłowo reagowali 
na przejawy zdarzeń o charakterze zjawisk mowy nienawiści, dyskryminacji i rasizmu, głównie 
poprzez współpracę z komendantami wojewódzkimi policji. liczba ujawnionych w skali kraju 
pokrzywdzonych narodowości romskiej w 2014 r., w stosunku do 2013 r., zmalała prawie o 50% 
(odnotowano odpowiednio 11 i 21 pokrzywdzonych romów), w sytuacji, gdy liczba przestępstw 
o charakterze zjawisk mowy nienawiści, dyskryminacji i rasizmu ogółem wzrosła o 233 czyny,  
tj. z 474 w 2013 r. do 707 w 2014 r., co zdaniem komendy głównej policji świadczy, że skala 
przestępstw motywowanych nienawiścią do romów zmniejsza się. ponadto wojewodowie 
niezwłocznie reagowali na zgłaszane przez romów skargi, udzielając stosownych odpowiedzi 
i podejmując, w zakresie swoich kompetencji, wymagane prawem działania.

 [str. 31–34 Informacji]

5. niewystarczający był nadzór wojewodów nad wykorzystaniem środków finansowych 
przekazanych beneficjentom na realizację zadań na rzecz mniejszości romskiej. tylko trzech 
wojewodów (małopolski, łódzki i Dolnośląski), spośród sześciu skontrolowanych, skorzystało 
z uprawnień do bezpośredniego kontrolowania beneficjentów w przedmiocie prawidłowości 
wykonania zleconych zadań, poprawności dokumentacji i wydatkowania przekazanych środków 
finansowych, przy czym w województwie dolnośląskim przystąpiono do takich kontroli dopiero 
w 2013 r. w związku z realizacją zaleceń poaudytowych komórki audytu Dolnośląskiego urzędu 
wojewódzkiego we wrocławiu. pozostali wojewodowie, którzy nie podjęli kontroli bezpośredniej 
u beneficjentów, swoje zaniechanie uzasadniali prowadzonymi kontrolami administracyjnymi 
ex ante (wniosków o dotacje) i ex post (przedkładanych sprawozdań z realizacji zadań i wykorzystania 
środków finansowych). ponadto, pięciu ze skontrolowanych wojewodów nie kontrolowało 
działalności powołanego przez siebie pełnomocnika ds. mniejszości narodowych i etnicznych, 
którzy do końca 2012 r. jednoosobowo kwalifikowali wnioski o dotacje w ramach Programu 
romskiego, z zastosowaniem kryteriów określonych przez maic (wcześniej mswia). wprawdzie 
nie stwierdzono nieprawidłowości (poza formalnymi) w tym zakresie, to jednak takie rozwiązanie 
mogło stwarzać ryzyko popełniania błędów przy ocenie wniosków beneficjentów.

 [str. 31–34 Informacji]

18  Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 
(nr. ewid. 147/2010/p/09/074/kno).
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6. skontrolowane gminy nie postrzegały w sposób wystarczający i nie w pełni identyfikowały 
problemy mniejszości romskiej, zamieszkałej na ich terenach, jako problemy wspólnoty samorządowej, 
z uwagi na niewielką populację romów w stosunku do pozostałej ludności, co było też powodem, 
iż tylko dwie gminy (zabrze i wrocław), spośród sześciu skontrolowanych, przeprowadziły szkolenie 
własnych pracowników w zakresie zarządzania społecznością wielokulturową oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji mniejszości. niewystarczające były także działania skontrolowanych gmin w celu 
wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej 
mniejszości romskiej oraz na rzecz jej integracji obywatelskiej i społecznej, do podejmowania 
których obligował przepis art. 18 ustawy o mniejszościach. skontrolowane gminy ograniczyły 
się w zasadzie do składania wniosków o dotacje na remonty mieszkań zasiedlonych przez 
romów, chociaż Program romski określał osiem obszarów różnego rodzaju działań. pasywną 
postawę jednostek samorządu terytorialnego potwierdza również fakt, iż tylko cztery z sześciu 
skontrolowanych gmin występowały i korzystały np. ze zwiększonej części oświatowej subwencji 
ogólnej na zadania realizowane w szkołach na rzecz uczniów romskich. w latach 2012–2014 
skontrolowane gminy przekazały szkołom, do których uczęszczali uczniowie romscy, łącznie 
3 160 tys. zł zwiększonej subwencji oświatowej, z czego największą kwotę, tj. 2 007,9 tys. zł, 
przeznaczyła gmina wrocław. ona też, jako jedyna, przeznaczała taką subwencję także na rzecz 
uczniów romskich uczęszczających do szkół niepublicznych. otrzymane środki z budżetu państwa 
skontrolowane gminy wydatkowały gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem.  

[str. 34–36 Informacji]

7. wszystkie skontrolowane jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. fundacje i stowarzyszenia, 
w tym prowadzone przez samych romów, podejmowały różnorodne działania na rzecz poprawy 
sytuacji mniejszości romskiej. miało to bezpośredni wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
aktywizując stowarzyszenia romskie do oddziaływania na własną sytuację romów. stowarzyszenia 
romskie realizowały przede wszystkim stosunkowo małe, niskobudżetowe projekty, preferując 
wydatkowanie środków na poprawę sytuacji bytowej (remonty mieszkań) oraz oświatowej (wyprawki 
dla uczniów romskich), natomiast organizacje nieromskie realizowały również tzw. projekty miękkie 
(wydawnictwa, broszury, publikacje nt. sytuacji romów). zadania te finansowane były przede wszystkim 
ze środków pozyskanych z dotacji budżetu państwa. w latach 2012–2013 na realizację zadań w ramach 
Programu romskiego jednostki spoza sektora finansów publicznych otrzymały z dotacji budżetu 
państwa środki w łącznej wysokości 1 339,4 tys. zł, natomiast na realizację zadań w 2014 r. w kwocie 
413,0 tys. zł. skontrolowane jednostki poprawnie i zasadnie wnioskowały o dotacje z budżetu 
państwa, które następnie wykorzystywały gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem. zadania 
realizowane i rozliczane były w cyklu rocznym, co wynikało z trybu rocznego wykonywania budżetu. 
stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
otrzymanych dotacji, co było niezgodne z przepisami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych19 (dalej: ustawa o finansach publicznych). nieprawidłowość ta występowała 
w latach 2012–2013 w czterech, a w 2014 r. w dwóch, spośród siedmiu skontrolowanych organizacji.  
także dwie ngo nieprawidłowo, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(dalej: ustawa o rachunkowości), dokumentowało operacje gospodarcze w zakresie jednoznacznego 
określenia w  fakturach nazwy (rodzaju) wykonanych usług, a  także jednostek miary i  cen 
jednostkowych. jako przyczynę tych zaniechań podmioty te wskazywały m.in. na niedoinformowanie 
o konieczności prowadzenia takiej ewidencji i co do wymogów formalnych faktur. 

[str. 36–37 Informacji]

19  Dz. u. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
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8. Działania wojewody Dolnośląskiego na rzecz rozwiązania problemów związanych z nielegalnym 
zamieszkaniem grupy 30–40 rumuńskich romów przy ul. kamieńskiego i ul. paprotnej we wrocławiu, 
były nieskuteczne. warunki w jakich zamieszkiwali rumuńscy romowie (w prowizorycznych 
barakach) były skrajnie trudne i nie mieściły się w ogólnie przyjętych normach społecznych,  
a nadto zagrażały zdrowiu osób tam przebywających. wojewoda powołał 21-osobowy zespół 
doradczy, któremu wyznaczył zadanie poszukiwania rozwiązań, w ramach obowiązującego 
w polsce prawa, przyczyniających się do poprawy sytuacji związanej z pobytem rumuńskich romów  
we wrocławiu oraz uwzględniających interes mieszkańców gminy wrocław, skarżących się 
na uciążliwe sąsiedztwo związane z istnieniem koczowisk. Działania tego zespołu ustabilizowały,  
co prawda, sytuację i dały podwaliny pod współpracę instytucji publicznych i  jednostek  
spoza sektora finansów publicznych z rumuńskimi romami, ale jej nie rozwiązały. w związku 
z zaistniałą sytuacją prezydent wrocławia w dniu 19 kwietnia 2013 r. złożył do sądu pozew 
o opuszczenie i wydanie przez rumuńskich romów nieruchomości przy ul. kamieńskiego. kwestia 
ta nie została rozstrzygnięta do dnia zakończenia kontroli nIk20. niezależnie od tego prezydent 
wrocławia podjął działania ukierunkowane na pomoc rumuńskim romom koczującym na terenach 
należących do gminy wrocław. w celu poprawy warunków sanitarnych, a także ochrony zdrowia, 
na terenie koczowiska przy ul. kamieńskiego zostały ustawione trzy przenośnie toalety oraz kontener 
na śmieci21, a dwa razy w tygodniu dostarczana była woda pitna. w okresie lat 2012–2014 koszty 
podejmowanych inicjatyw wyniosły 157 tys. zł. z uwagi na fakt, że problemy związane z grupą 
rumuńskich romów, mieszkających we wrocławiu na nielegalnych koczowiskach22, wykraczają 
poza kompetencje administracji rządowej i samorządowej wrocławia (brak uregulowań prawnych 
dotyczących obywateli unii europejskiej niebędących cudzoziemcami w rozumieniu prawa 
polskiego23) i wymagają rozwiązań systemowych, w ministerstwie spraw wewnętrznych powołano 
ekspercką grupę roboczą w sprawie obywateli rumunii narodowości romskiej, przebywających 
na terenie wrocławia oraz problemów, jakie wynikają z ich obecności. 

[str. 38–44 Informacji]

 2.3  uwagi końcowe i wnioski

wyrównywanie szans mniejszości romskiej w dziedzinie socjalno-bytowej i edukacyjnej w stosunku 
do reszty społeczeństwa wymaga bardziej aktywnej postawy od organów administracji rządowej 
i samorządowej. Ich działania, bazując na wiarygodnym rozpoznaniu potrzeb społeczności romskiej, 
winny sprzyjać zachowaniu tożsamości etnicznej, obyczajów, tradycji i kultury romów, a jednocześnie, 
umożliwiać wcześniejszą, bo już na etapie wieku przedszkolnego, edukację dzieci romskich,  
a także oferowanie dorosłym przedstawicielom tej społeczności optymalnych form aktywności 
zawodowej.
najwyższa Izba kontroli wskazuje na konieczność pilnego rozstrzygnięcia sytuacji rumuńskich romów 
przebywających na nielegalnych koczowiskach we wrocławiu. brak jednolitej i spójnej procedury 
postępowania władz rządowych i samorządowych na rzecz rozwiązania zaistniałego problemu 

20  w marcu 2015 r.

21  urząd miasta zapewnił również odbiór nieczystości z toalet oraz kontenera.

22  w dniu 22 lipca 2015 r., na wniosek powiatowego Inspektora nadzoru budowlanego dla miasta wrocławia, miejskie służby 
porządkowe wrocławia, zlikwidowały koczowisko przy ul. paprotnej.

23  rumuńscy romowie, będący obywatelami rumunii, tak jak i polscy romowie, będący obywatelami polski, są częścią 
największej mniejszości etnicznej w europie i zarazem obywatelami unii europejskiej, a ue nie przewiduje środków 
na integrowanie obywateli migrujących w ramach mobilności wewnętrznej.
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wymaga uregulowania tej materii. konkretne i skuteczne rozwiązania należy bowiem zastosować 
zarówno do kontroli i egzekucji rejestracji pobytu osób na terenie rzeczypospolitej polskiej,  
a także do zakresu i źródeł finansowania ewentualnej pomocy dla takich osób.
uwzględniając opisane w niniejszej Informacji wyniki kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości, 
najwyższa Izba kontroli przedstawia następujące wnioski, pod adresem:

I. Ministra Administracji i Cyfryzacji:

1.  opracowanie i wdrożenie działań sprzyjających objęciu dzieci romskich wychowaniem 
przedszkolnym (edukacją przedszkolną), jako warunku wyeliminowania trudności uczniów 
romskich w przyswajaniu materiału szkolnego.

II. Ministra Spraw Wewnętrznych:

1.  wypracowanie spójnej procedury postępowania władz rządowych i samorządowych w odniesieniu 
do grupy rumuńskich romów nieposiadających statusu cudzoziemcy, a zamieszkujących 
na nielegalnych koczowiskach, w tym określenie zasad finansowania wydatków związanych 
z ich pobytem.
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 3.1  uwarunkowania prawno-organizacyjne i ekonomiczne

1. Ustawa o mniejszościach wprowadziła do polskiego porządku prawnego legalną definicję 
mniejszości etnicznej (art. 2 ust. 3), rozumianą jako grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie 
następujące warunki:

 � jest mniej liczebna od pozostałej części ludności rzeczypospolitej polskiej;
 � w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
 � dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
 � ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie 

i ochronę;
 � jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium rzeczypospolitej polskiej od co najmniej 100 lat;
 � nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

za występujące w polsce mniejszości etniczne ustawodawca (art. 2 ust. 4) uznał: karaimską, łemkowską, 
tatarską i najliczniejszą spośród nich, romską. spośród 16 723 obywateli polskich, którzy podczas 
nsplim, przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowali przynależność do mniejszość romskiej, 
najwięcej, bo 2 028 osób zamieszkiwało województwo dolnośląskie, a następnie przede wszystkim 
województwa: małopolskie – 1 735 osób, śląskie – 1 733 osób, mazowieckie – 1 531 osób, 
wielkopolskie – 1 221 osób, łódzkie – 1 193 osób.

2. na szczeblu administracji centralnej organem odpowiedzialnym za sprawy mniejszości 
romskiej, wynikające z ustawy o mniejszościach, jest minister administracji i cyfryzacji (wcześniej 
był nim minister spraw wewnętrznych i administracji), który kieruje działem administracji rządowej  
pn. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (część 43 budżetu państwa). jego zadania 
określone zostały w art. 21 ust. 2 ustawy o mniejszościach, obejmując: (a) sprzyjanie realizacji praw 
i potrzeb mniejszości romskiej poprzez podejmowanie działań na rzecz mniejszości i inicjowanie 
programów, dotyczących m.in. zachowania i rozwoju tożsamości, kultury i języka mniejszości, 
realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne, integracji 
obywatelskiej i społecznej; (b) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie przeciwdziałania 
naruszaniu praw mniejszości; (c) dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej mniejszości. 
w ramach maic prowadzenie spraw dotyczących stosunku państwa do mniejszości romskiej, 
należy do właściwości wydziału do spraw mniejszości romskiej, powołanego w strukturze 
Departamentu wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. w zakresie realizacji 
prawa mniejszości do nauki języka mniejszości oraz historii i kultury maic współdziała z ministrem 
edukacji narodowej (kierującym częścią 30 budżetu państwa).

na szczeblu administracji wojewódzkiej organem właściwym jest wojewoda, któremu ustawa 
o mniejszościach przyporządkowała do realizacji (art. 22) takie zadania, jak: (a) koordynowanie 
na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania 
na rzecz mniejszości (w tym romskiej); (b) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw 
mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości; 
(c) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości.

w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej 
mniejszości oraz integracji obywatelskiej i społecznej, jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie 
z art. 18 ust. 1 ustawy o mniejszościach – obowiązane są podejmować odpowiednie środki, którymi 
– stosownie do art. 18 ust. 2 – w szczególności mogą być dotacje celowe lub podmiotowe.
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3. podstawą finansowania Programu romskiego w latach 2004–2013 były środki przekazywane 
z rezerwy celowej24, a także środki pozostające w gestii ministra edukacji narodowej25 oraz ministra 
właściwego ds. wyznań religijnych i mniejszości narodowych i etnicznych (aktualnie ministra 
administracji i cyfryzacji, wcześniej ministra spraw wewnętrznych i administracji26). Finansowanie 
Programu romskiego odbywało się również ze środków samorządu terytorialnego, środków fundacji 
oraz innych podmiotów, jak powiatowych urzędów pracy, funduszu ochrony środowiska. wspieranie 
mniejszości romskiej w polsce następowało także z europejskich funduszy pomocowych. Program 
romski przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r. na finansowanie zadań na rzecz społeczności 
romskiej w 2014 r. w budżecie państwa utworzono rezerwę celową w kwocie 5 000,0 tys. zł27 
pn. „Pomoc dla społeczności romskiej”. zdaniem prezesa związku romów w polsce, wyrażonym 
w lipcu 2014 r., brak Programu romskiego środowisko Romów odczuwa mocno. Program jest formą 
naprawienia błędów związanych z akcją przymusowego osiedlania Romów w latach 60. Romowie 
są wyjątkowo zagrożeni wykluczeniem społecznym. Trzeba dać im szansę28. z kolei prezes stowarzyszenia 
romów w polsce właśnie rządowy program postrzegał jako powód konfliktów, twierdząc,  
że Romowie powinni być traktowani jak inni obywatele i nie otrzymywać pomocy w formie programu, 
ale zwykłych działań dla osób zagrożonych wykluczeniem. W przeciwnym razie polscy sąsiedzi mogą 
odnieść wrażenie, że Romowie są traktowani w jakiś wyjątkowy sposób29. w dniu 7 października 2014 r. 
rada ministrów przyjęła Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–202030.

4. podstawowym aktem prawnym dotyczącym skontrolowanej działalności jest ustawa z dnia 
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – która 
reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, a także sposób realizacji zasady 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne. określa ponadto zadania 
i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
tych spraw. zasady finansowania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju 
tożsamości kulturowej mniejszości (w tym romskiej) określają przepisy art. 18 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy 
o mniejszościach z uwzględnieniem przepisów:

 � ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która reguluje kwestie zawierania 
umów o dotacje i ewidencjonowania przyznanych dotacji. zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 
o finansach publicznych, z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym;

 � ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która 
określa zasady zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym (dysponent części 
budżetowej może zlecić organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej 
z tą organizacją umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań),  
a w okresie od 1 stycznia 2014 r. (nie obowiązywał już Program romski) do 7 października 2014 r. 
(zaczął obowiązywać program integracji), stanowiła podstawę finansowania działań na rzecz 
społeczności romskiej;

24  część 83 budżetu państwa.

25  część 30 budżetu państwa.

26  część 43 budżetu państwa.

27  część 83 budżetu państwa, poz. 14.

28  rzeczpospolita z dnia 22 lipca 2014 r.

29  tamże.

30  Vide przypis 6.
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 � ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty31. ze względu na uwarunkowania kulturowe 
społeczności romskiej (tabuiczność języka), a co za tym idzie brak zainteresowania dzieci 
i rodziców nauczaniem języka romskiego, jako języka mniejszości w publicznym cyklu nauczania, 
polskie szkoły nie prowadzą nauki tego języka, jako języka ojczystego romskiej mniejszości 
etnicznej. uczniowie pochodzenia romskiego uczęszczają do szkół publicznych, ucząc się 
w normalnym cyklu nauczania wspólnie ze swoimi nieromskimi rówieśnikami32.

szczegółowe omówienie stanu prawnego w zakresie spraw objętych tematyką niniejszej kontroli 
przedstawiono w załączniku nr 5.2., natomiast wykaz podstawowych aktów prawnych stanowi 
załącznik nr 5.3.

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1.  wypełnianie przez ministra administracji i  cyfryzacji ustawowych obowiązków organu 
administracji rządowej, odpowiedzialnego za sprawy romskiej mniejszości etnicznej

1. minister administracji i cyfryzacji, a wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji, 
wywiązywał się w badanym okresie z obowiązków organu administracji rządowej odpowiedzialnego 
za sprawy mniejszości romskiej, objęte ustawą o mniejszościach. realizując obowiązek, wynikający 
z § 10 zarządzenia nr 4 ministra administracji i cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r.33, Departament 
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych maic, przygotowywał propozycje 
podziału dotacji na realizację zadań na rzecz społeczności romskiej i przedkładał je do zatwierdzenia 
ministrowi. oceny i wyboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań adresowanych 
do mniejszości romskiej dokonywała komisja powołana spośród pracowników wydziału  
do spraw mniejszości romskiej, wchodzącego w skład ww. Departamentu. spośród 14 zbadanych 
spraw (na ogółem 70), dotacje z części 43 budżetu państwa na finansowanie zadań dotyczących 
ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości romskiej, minister administracji 
i cyfryzacji w trzech przypadkach przyznał na zadania, które wcześniej zostały negatywnie ocenione 
przez przedmiotową komisję. zauważyć przy tym należy, że w zarządzeniu nr 4 nie określono 
jednak żadnych uregulowań odnoszących się do trybu postępowania w tego rodzaju sytuacjach. 
przypadki te dotyczyły wniosków złożonych przez stowarzyszenie romów w polsce, z którym 
zawarto następujące umowy:

 y nr 6/ZKMNiE/2012 z dnia 14 marca 2012 r., dotyczącą udzielenia wsparcia realizacji zadania, pn. „Sala 
konferencyjno-wystawienniczo-koncertowa – kontynuacja zadania”, na co przyznano dotację w kwocie 630 tys. zł;

 y nr 170/ZKMNiE/2013 z dnia 6 maja 2013 r., dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Wydawanie kwartalnika 
społeczno-kulturalnego „Dialog-Pheniben”, na co przyznano dotację w kwocie 120 tys. zł;

 y nr 169/ZKMNiE/2013 z dnia 6 maja 2013 r., dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Dialog-Pheniben – stworzenie 
aplikacji na urządzenia mobilne”, na co przyznano dotację w kwocie 110 tys. zł.

31  Dz. u. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.

32  zlikwidowane zostały, występujące jeszcze kilka lat temu, tzw. klasy romskie. nadal natomiast funkcjonuje 118 parafialna 
podstawowa szkoła romska w  suwałkach (przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. najświętszego serca pana jezusa 
w suwałkach) – jedyna szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, która organizuje bezpłatne nauczanie 
dzieci pochodzenia romskiego, z uwzględnieniem zajęć służących podtrzymywaniu ich tożsamości etnicznej i językowej.

33  W sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i  etnicznych, zachowanie i  rozwój języka regionalnego oraz integrację obywatelską mniejszości romskiej 
(Dz. urz. maic z 2012 r., poz. 4).
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w przypadku pierwszego z ww. zadań, z inicjatywą przyznania dotacji (pomimo negatywnej 
opinii komisji) wystąpił do ministra administracji i cyfryzacji, Dyrektor Departamentu wyznań 
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych maic wskazując, że inwestycja, której dotyczy 
to zadanie, została ujęta w materiałach do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. w przypadku 
pozostałych dwóch zadań o przyznaniu dotacji na ich realizację zdecydował samodzielnie, w ramach 
posiadanych kompetencji, minister administracji i cyfryzacji, przy czym brak udokumentowania 
przesłanek, którymi się kierował.

 y Były Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni wyjaśnił, że miał prawo, nie zgadzając się pod względem 
merytorycznym z rekomendacjami zespołu opiniującego, do podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia 
na realizację tych projektów. Wsparcie pierwszego z tych projektów (dotyczącego wydawania kwartalnika) 
było, w jego ocenie, ważne dla stabilności tego pisma i jego dalszego rozwoju. W przypadku drugiego wniosku 
dotyczącego przygotowania aplikacji mobilnej dla Dialog-Pheniben, również nie zgadzał się z oceną i opiniami 
zespołu przygotowującego rekomendacje na ten temat. W jego ocenie, było to i jest zadanie priorytetowe,  
przy ograniczeniach skali papierowych wydawnictw i rosnącej liczbie użytkowników urządzeń mobilnych.

zwraca uwagę niepodjęcie przez maic kontroli w stowarzyszeniu romów w polsce odnośnie 
prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „sala konferencyjno-wystawienniczo- 
-koncertowa”, mimo wątpliwości zgłaszanych przez Departament kontroli, skarg i wniosków 
maic w kwestii wiarygodności przesłanych przez ten podmiot dokumentów rozliczeniowych. 
przeprowadzenie takiej kontroli było niezbędne, choćby w celu zweryfikowania wyjaśnień złożonych 
w piśmie z dnia 9 grudnia 2013 r. przez prezesa zarządu stowarzyszenia romów w polsce, w których 
m.in. wskazano na prowadzenie na przełomie stycznia i lutego 2013 r. prac „gwarancyjnych”, 
dotyczących remontu części elewacji oraz dachu, w następstwie popełnionych przez wykonawcę 
błędów w sztuce budowlanej. jedną z przyczyn odstąpienia od kontroli było oddanie do użytku 
w dniu 26 lutego 2013 r. części zadania, a także przedłożenie sprawozdania z jego realizacji, 
które zostało przez maic zaakceptowane po sprawdzeniu dokumentacji (m.in. faktury, protokół 
odbioru robót), potwierdzającej jego prawidłowe wykonanie. maic poprawnie sprawował nadzór  
nad realizacją 14 skontrolowanych umów o wsparcie realizacji zadań oraz przy dokonywaniu 
rozliczeń finansowych po zakończeniu ich realizacji.

 y W stosunku do Grodzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, który w ocenie MAiC pobrał w nadmiernej 
wysokości dotację na realizację zadania pn. XXIV Międzynarodowe Spotkanie Zespołów Cygańskich 
„Romane Dyvesa 2012”, w dniu 18 lipca 2013 r. wydana została przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 
decyzja zobowiązująca ten podmiot do zwrotu kwoty 74,8 tys. zł wraz z odsetkami. Została ona zaskarżona  
przez beneficjenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie34.

2. głównym forum współpracy ministra administracji i cyfryzacji z innymi organami i jednostkami 
w sprawach dotyczących mniejszości romskiej, była komisja wspólna rządu i mniejszości 
narodowych i etnicznych, będąca organem opiniodawczo-doradczym prezesa rady ministrów, 
której skład był w badanym okresie zgodny z określonym w art. 24 ust. 1 ustawy o mniejszościach. 
obsługę organizacyjno-techniczną prac tej komisji sprawowało maic, zapewniając jednocześnie jej 
finansowanie, w tym zwrot członkom komisji oraz członkom zespołu do spraw romskich, kosztów 
podróży i noclegów. zgodnie z regulaminem pracy komisji wspólnej35, w jej ramach działał stały 
zespół do spraw romskich, w skład którego, obok przedstawicieli administracji rządowej, wchodziło 
również 20 osób reprezentujących organizacje romskie. współpraca maic z ministrem edukacji 
narodowej w ramach Programu romskiego obejmowała przede wszystkim kwestię realizacji zadań 

34  Do momentu zakończenia kontroli przez nIk do maic nie wpłynęły dokumenty dotyczące sposobu rozstrzygnięcia 
tej sprawy przez sąd.

35  ustalonym zarządzeniem nr 74 prezesa rady ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.
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edukacyjnych i dotyczyła głównie rozwiązań prawnych, w tym opiniowania aktów prawnych 
odnośnie roli asystentów edukacji romskiej, specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów pochodzenia 
romskiego, a także subwencji oświatowej.

3. przepisy art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy o mniejszościach obligowały maic do dokonywania analiz 
i ocen sytuacji prawnej i społecznej mniejszości romskiej, nie precyzując przy tym w jakiej 
formie tego rodzaju analizy powinny być dokonywane. analizy takie przeprowadzano podczas 
prac nad nowym programem rządowym pn. Program integracji społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014–2020, a także przy podejmowaniu decyzji o podziale na poszczególne województwa 
środków z rezerwy celowej budżetu państwa, pozostającej w dyspozycji ministra odpowiedzialnego 
za sprawy mniejszości narodowych i etnicznych, oraz przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie 
dofinansowania z tych środków na realizację zadań na rzecz mniejszości romskiej. wyniki tych analiz 
oraz sam przebieg realizacji Programu romskiego, wskazały na rozwiązania prawne niedostosowane 
do potrzeb społeczności romskiej i w efekcie doprowadziły do ich zmian. wprowadzono  
m.in. do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowe wagi przeliczeniowe 
dla uczniów romskich oraz wprowadzono do polskiego systemu oświaty instytucji asystenta edukacji 
romskiej, wpisując go na listę zawodów.

4. ujęte w Programie romskim zadania dotyczyły w głównej mierze przedsięwzięć zmierzających 
do poprawy edukacji wśród romów i inicjatyw artystycznych, organizacji imprez propagujących 
historię romów, wspierania działalności wydawniczej oraz badań naukowych odnośnie historii 
i kultury romów. m.in. w 2007 r., tj. w czwartym roku obowiązywania Programu romskiego, wydany 
został pierwszy elementarz dla dzieci romskich „miri szkoła. romano elementaro”, mający status 
podręcznika pomocniczego. cenna była też inicjatywa przyznawania przez ministra administracji 
i cyfryzacji stypendiów dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, na które w okresie 
obowiązywania Programu romskiego wydatkowano 3 253,8 tys. zł36.

5. niewystarczający był zakres ocen dokonywanych w rocznych sprawozdaniach maic z realizacji 
Programu romskiego, dotyczących wykonania założonych celów. w sprawozdaniach tych ograniczono 
się wyłącznie do zestawienia informacji z bieżącego roku z informacjami z roku poprzedniego.  
nie przeprowadzano natomiast analizy rezultatów Programu romskiego osiąganych od początku 
jego realizacji, co obniżało wartość takiego sprawozdania, jako źródła informacji o realizacji tego 
Programu. w świetle wyjaśnień ministra administracji i cyfryzacji, dokonywanie ocen realizacji 
Programu romskiego na podstawie rocznych sprawozdań, dostosowane było do przyjętego, 
rocznego jego budżetowania.

3.2.2.  Finansowanie i realizacja działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 
mniejszości romskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu romskiego

3.2.2.1.  realizacja zadań wynikających z  wieloletniego Programu romskiego, ustanowionego 
na lata 2004–2013

celem realizacji Programu romskiego było dążenie do zapewnienia pełnego uczestnictwa 
romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego oraz wyrównanie ich szans w stosunku do reszty 
społeczeństwa37. oznacza to, że celem Programu romskiego nie była doraźna pomoc dla społeczności 

36  w całym okresie realizacji Programu romskiego (z części 43 budżetu państwa).

37  Program romski posługiwał się pojęciem zniwelowanie różnic.
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romskiej, ale wypracowanie mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie tego celu. w Programie 
romskim nie określono jednak wskaźników i mierników służących do monitorowania i oceny 
stopnia realizacji poszczególnych celów, w tym również ich wartości docelowych zakładanych  
do osiągnięcia w wyniku jego realizacji. w świetle wyjaśnień ministra administracji i cyfryzacji brak 
tych wskaźników i mierników wynikał z faktu, że Program romski był przygotowywany w 2003 r., 
kiedy tego rodzaju standardy konstruowania dokumentów programowych nie były powszechne 
i wymagane w administracji publicznej oraz niedysponowania przez mswia wiarygodnymi danymi, 
które mogłyby stanowić podstawę określenia wartości początkowych i docelowych. niemniej, 
w 2006 r., uwzględniając zgromadzone doświadczenia, do formularza rocznego sprawozdania 
wojewodów z realizacji Programu romskiego wprowadzono wskaźniki dotyczące m.in. liczby dzieci 
romskich realizujących obowiązek szkolny, uczestniczących w zajęciach wyrównawczych w relacji  
do liczby dzieci romskich objętych obowiązkiem szkolnym, czy w relacji do liczby asystentów edukacji 
romskiej (liczby nauczycieli wspomagających). pozwoliło to na uzyskanie wiarygodnych danych 
związanych z edukacją, a w konsekwencji na lepsze wykorzystanie środków budżetowych.

w okresie obowiązywania Programu romskiego, tj. w latach 2004–2013, na realizację zadań na rzecz 
społeczności romskiej większość wydatków poniesiono ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań przede wszystkim w obszarze Edukacja, na który to cel 
wydatkowano 40 485,5 tys. zł (49,6% ogółu wydatków) oraz w obszarze Sytuacja bytowa, na który 
to cel wydatkowano 26 297,4 tys. zł (31,9%). kwoty wydatków poniesionych na sfinansowanie 
pozostałych obszarów ujętych w Programie romskim kształtowały się następująco: Kultura 
i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej – 6 458,7 tys. zł (7,9%); Przeciwdziałanie bezrobociu 
– 1 776,0 tys. zł (2,2%); Zdrowie – 2 374,5 tys. zł (2,9%); Romowie a społeczeństwo obywatelskie 
– 2 357,1 tys. zł (2,9%); Wiedza o społeczności romskiej – 2 037,2 tys. zł (2,5%); Bezpieczeństwo, 
przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na tle etnicznym – 130,9 tys. zł (0,1%).

najwięcej, bo 773 zadania na rzecz społeczności romskiej zrealizowano, w ramach Programu 
romskiego, w 2010 r. w stosunku do roku 2004 stanowiło to wzrost o 157,7%. na przestrzeni lat 
2004–2013 zrealizowano 5725 zadań, z czego najwięcej, bo 3 584 zadań (62,6% ogółu) zrealizowano 
w obszarze Edukacja, a w dalszej kolejności w obszarze Kultura i zachowanie romskiej tożsamości 
etnicznej – 684 zadania (11,9%), Sytuacja bytowa – 553 zadania (9,7%), Romowie a społeczeństwo 
obywatelskie – 330 zadań (5,8%), Wiedza o społeczności romskiej – 209 zadań (3,7%), w obszarze 
Zdrowie – 208 zadań (3,6%), Przeciwdziałanie bezrobociu – 128 zadań (2,2%), Bezpieczeństwo, 
przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na tle etnicznym – 29 zadań (0,5%).

liczba podmiotów uczestniczących w Programie romskim była zmienna. najmniej (109) realizowało 
zadania w 2004 r., najwięcej (368) w 2008 r. o  ile w pierwszym roku Programu romskiego 
brało w nim udział 13 organizacji romskich, o tyle w ostatnim roku jego obowiązywania było 
ich już 79 (wzrost o 507,7%), co wskazuje na pozytywną tendencję w tym zakresie. aktywizacja 
stowarzyszeń romskich, poprzez zaangażowanie ich przedstawicieli, miała tym samym pozytywny 
wpływ na sytuację romów, w tym ich uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim, czego wyrazem 
był m.in. aktywniejszy udział w spisie powszechnym ludności w 2011 r.

w latach 2012–2013 na realizację zadań ujętych w Programie romskim wydatkowano ogółem 
25 195,9 tys. zł (12 480,4 tys. zł w 2012 r. i 12 715,5 tys. zł w 2013 r.)38. Źródłami finansowania 
tych wydatków były: (a) środki rezerwy celowej w kwocie 19 133,3 tys. zł (9 567,4 tys. zł w 2012 r. 

38  według danych maic.
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i 9 565,9 tys. zł w 2013 r.), wydatkowane przez wojewodów na podstawie umów zawartych 
z podmiotami wybranymi do realizacji poszczególnych zadań; (b) środki części 43 budżetu 
państwa w kwocie 965,7 tys. zł (448,5 tys. zł w 2012 r. i 517,2 tys. zł w 2013 r.), wydatkowane 
przez maic z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wypłat stypendiów dla uczniów 
i studentów pochodzenia romskiego; (c) środki części 30 budżetu państwa w kwocie 1 317,0 tys. zł 
(656,3 tys. zł w 2012 r. i 660,7 tys. zł w 2013 r.), będące w dyspozycji ministra edukacji narodowej, 
wydatkowane na sfinansowanie zadań edukacyjnych (wyprawki szkolne); (d) inne środki budżetu 
państwa w kwocie 83,1 tys. zł (69,6 tys. zł w 2012 r. i 13,5 tys. zł w 2013 r.); (e) środki własne 
podmiotów realizujących zadania (beneficjentów) w kwocie 3 406,8 tys. zł (1 646,9 tys. zł w 2012 r. 
i 1 759,9 tys. zł w 2013 r.); (f ) środki z innych źródeł w wysokości 290,0 tys. zł (91,7 tys. zł w 2012 r. 
i 198,3 tys. zł w 2013 r.).

najwięcej wydatkowano na realizację zadań zaliczanych do obszaru Edukacja. wydatki poniesione 
na ten cel wyniosły 15 280,4 tys. zł (7 757,6 tys. zł w 2012 r. i 7 522,8 tys. zł w 2013 r.), co stanowiło 
60,6% ogółu wydatków poniesionych na realizację Programu romskiego w latach 2012–2013. 
na zadania zaliczane do dziedziny Sytuacja bytowa wydatkowano 5 835,3 tys. zł (2 719,0 tys. zł 
w 2012 r. i 3 116,3 tys. zł w 2013 r.), tj. 23,1% ogółu wydatków. w przypadku pozostałych dziedzin 
przewidzianych w Programie romskim, kwoty poniesionych wydatków były znacząco niższe 
i kształtowały się następująco:

 � Kultura i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej – 1 521,2 tys. zł (836,8 tys. zł i 684,4 tys. zł), tj. 6,0%;
 � Romowie a społeczeństwo obywatelskie – 872,2 tys. zł (353,2 tys. zł i 519,0 tys. zł), tj. 3,4%;
 � Zdrowie – 597,0 tys. zł (273,0 tys. zł i 324,0 tys. zł), co stanowiło 2,4%;
 � Przeciwdziałanie bezrobociu – 571,0 tys. zł (278,8 tys. zł i 292,2 tys. zł), tj. 2,3%;
 � Wiedza o społeczności romskiej – 518,8 tys. zł (262,0 tys. zł i 256,8 tys. zł), tj. 2,2%.

Żadnych wydatków nie poniesiono w tym okresie na realizację zadań w obszarze Bezpieczeństwo, 
przestępstwa popełniane na tle etnicznym.

rezultaty realizacji poszczególnych celów szczegółowych Programu romskiego kształtowały się 
następująco:

1) Edukacja

w tym obszarze celem Programu romskiego była poprawa edukacji wśród romów poprzez zwiększenie 
współczynnika ukończenia szkoły, poprawę frekwencji oraz wyników nauczania dzieci i młodzieży 
romskiej. służyć temu miało m.in. zatrudnianie w szkołach tzw. nauczycieli wspomagających  
oraz asystentów romskich.

według sprawozdań wojewodów z realizacji Programu romskiego, w roku szkolnym 2012/2013 
w stosunku do roku szkolnego 2004/2005:
– zmniejszył się z 88,8% do 88,2% udział dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w liczbie dzieci romskich 

objętych tym obowiązkiem;
– wzrosła z 64,9% do 70,2% frekwencja wśród uczniów romskich realizujących obowiązek szkolny;
– wzrósł z 57,2% do 57,9% udział uczniów romskich uczestniczących w zajęciach wyrównawczych w relacji do dzieci 

romskich realizujących obowiązek szkolny;
– zmniejszyła się ze 100 do 91 liczba zatrudnionych asystentów romskich, a co za tym idzie wzrosła z 25,2 do 32,5 ilość 

dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny przypadających na jednego asystenta romskiego;
– zmniejszyła się ze 143 do 112 liczba zatrudnionych nauczycieli wspomagających, a w ślad za tym wzrosła z 17,7 do 26,5 ilość 

dzieci realizujących obowiązek szkolny przypadających na jednego nauczyciela wspomagającego.
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w całym okresie obowiązywania Programu romskiego wydatki na realizację zadań w obszarze Edukacja 
wyniosły 61 321,4 tys. zł. większość z nich, bo 40 485,5 tys. zł (65,9%), sfinansowana została z rezerwy 
celowej budżetu państwa.

 y W 2007 r. wydany został pierwszy elementarz dla dzieci romskich „Miri szkoła. Romano elementaro”, którego autorem 
jest Karol Parno Gierliński – były nauczyciel, poeta i rzeźbiarz. Elementarz ma status podręcznika pomocniczego. 
Powstał z inicjatywy gorzowskich Romów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
i jest przeznaczony dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które znają już język romski. Jego głównym zadaniem 
jest systematyzowanie słownictwa i wzbogacanie go, a przede wszystkim rozwijanie u dzieci świadomości językowej 
tak, aby nie mieszały do języka romskiego słów polskich i odwrotnie.

romowie postrzegają efekty realizacji Programu romskiego w obszarze Edukacja przed wszystkim 
przez pryzmat wyprawek (podręczniki, przybory szkolne) dla ich dzieci, dzięki czemu nie odczuwają 
one zróżnicowania materialnego wobec swoich rówieśników. beneficjenci tego obszaru Programu 
romskiego dostrzegają także organizację zajęć wyrównawczych, wypoczynku letniego, świetlic 
środowiskowych i ubezpieczenia uczniów. o ile więc czynnik materialny nie jest już barierą 
w podwyższaniu edukacji przez uczniów romskich, o tyle jest nim w dalszym ciągu czynnik 
kulturowy.

 y Według Kuratorium Oświaty we Wrocławiu znacząco maleje liczba uczniów romskich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w stosunku do liczby takich uczniów w szkołach podstawowych. Wymieniając przyczyny 
takiego zjawiska szkoły wskazywały m.in. na: (a) trudności w opanowaniu wymagań podstawy programowej 
na wyższych szczeblach edukacji w związku z niską motywacją do nauki oraz narastającymi zaległościami 
(np. wskutek częstych wyjazdów), przy jednoczesnym niewystarczającym stymulowaniu przez środowisko rodzinne; 
(b) niemożność wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego i nauki; (c) wczesne zamążpójścia, czy brak 
dostatecznej wiedzy o obowiązkach rodziców i możliwościach korzystania z oferty edukacyjnej.

Program romski wspierał edukację szkolną, pozostawiając wychowanie przedszkolne rodzicom. 
tymczasem – w ocenie nIk – zaniedbania w edukacji przedszkolnej stanowią jedną z głównych 
przyczyn trudności uczniów romskich w przyswajaniu materiału szkolnego. posługując się w domu 
językiem romani, język polski jest dla nich drugim językiem, stąd trudności ze zrozumieniem 
przekazywanych treści, zatem wdrożenie działań systemowych sprzyjających objęciu dzieci 
romskich wychowaniem przedszkolnym, uznać należy za niezbędny warunek pozytywnych zmian 
w tym obszarze.

2) Romowie a społeczeństwo obywatelskie

celem Programu romskiego w tym obszarze była integracja społeczna romów poprzez edukację 
obywatelską, a w konsekwencji umożliwienie im udziału w społeczeństwie obywatelskim. 
osiągnięciu tego celu służyć miało m.in. zorganizowanie centrów porad obywatelskich, szkolenia 
dla liderów lokalnych społeczności romskich, opracowanie i promocja publikacji dotyczących edukacji 
obywatelskiej, czy emisja cyklicznych audycji dla romów w mediach.

w całym okresie obowiązywania Programu romskiego (lata 2004–2013), wydatki na realizację zadań 
w obszarze romowie a społeczeństwo obywatelskie wyniosły 2 757,5 tys. zł. większość środków 
na ten cel, bo 2 357,1 tys. zł (85,4%), pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa.

 y Finansowaną ze środków publicznych inicjatywą Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą 
w Łodzi było uzyskiwanie porad prawnych przez członków społeczności romskiej w ramach umów zawartych 
z kancelarią prawną. W 2012 r. na zadania kancelarii, obejmujące udzielanie porad prawnych, sporządzanie podań 
i pism oraz reprezentowanie i pośredniczenie w załatwianiu spraw, Centrum wydatkowało 7,6 tys. zł.

 y Podobne usługi na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Romów z siedzibą w Pleszewie świadczyło Biuro Porad 
Obywatelskich. Na usługi prawne Stowarzyszenie wydatkowało w 2012 r. 17,0 tys. zł.
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w sprawozdaniach wojewodów z realizacji Programu romskiego nie zamieszczono żadnych informacji 
i wskaźników pozwalających ocenić stopień realizacji tego celu. w sprawozdaniach za lata 2012–2013, 
odnosząc się do tego zagadnienia, wskazano, że na uwagę zasługuje systematyczne wsparcie 
istniejących w kilku województwach centrów porad obywatelskich, a także pomoc w organizacji 
nowych placówek tego typu. podkreślano ponadto ważną rolę, jaką pełnią zorganizowane 
przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego spotkania konsultacyjne z udziałem 
społeczności romskiej, lokalnych władz, straży gminnych i policji oraz lokalnych organizacji 
pozarządowych.

w ocenie nIk wzrost świadomości obywatelskiej romów był jednym z podstawowych czynników 
ich aktywniejszego udziału w spisie ludności w 2011 r. i zadeklarowania swojej przynależności  
do mniejszości romskiej.

3) Przeciwdziałanie bezrobociu

celem Programu romskiego w tym obszarze było zmniejszenie współczynnika bezrobocia wśród 
romów. osiągnięciu tego celu służyć miało m.in. organizowanie miejsc pracy subsydiowanych 
i poradnictwa zawodowego, a  także szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje 
zawodowe.

w okresie obowiązywania Programu romskiego wydatki na realizację zadań w tym obszarze wyniosły 
2 881,6 tys. zł. większość środków na ten cel, bo 1 775,9 tys. zł (61,6%), pochodziło z rezerwy celowej 
budżetu państwa. wskaźniki obrazujące skuteczność realizacji przedmiotowego celu ukształtowały 
się następująco:
– stopa bezrobocia wśród Romów w 2013 r. wyniosła 70,3%, tj. była niższa o 2,1% od poziomu z 2005 r. (w poszczególnych 

latach okresu 2005–2013 współczynnik ten wynosił średnio 74,6%);
– liczba Romów objętych szkoleniami podnoszącymi i zmieniającymi kwalifikacje zawodowe zmniejszyła się  

z 69 w 2005 r. do 55 w 2013 r. (w poszczególnych latach szkoleniami takimi objętych było średnio 73 Romów).  
Jedną z przyczyn takiego stanu były mało zróżnicowane szkolenia, nie w pełni dostosowane do społeczności romskiej;

– zmniejszyła się liczba Romów korzystających z miejsc pracy subsydiowanej, z 56 w 2005 r. do 17 w 2013 r. 
(w poszczególnych latach z miejsc pracy subsydiowanej korzystało średnio 42 Romów).

sprawozdania wojewodów za lata 2012–2013 z  realizacji Programu romskiego wskazywały 
jednoznacznie, że bezrobocie wśród romów jest zjawiskiem trwałym. w tym kontekście należy 
uznać, że działania podejmowane w ramach Programu romskiego nie miały zasadniczego wpływu 
na zmianę tej sytuacji.

niska aktywność zawodowa romów na rynku pracy ma podłoże nie tylko w niewystarczającym 
wykształceniu, lub jego braku oraz sezonowych, zagranicznych migracjach społeczności 
romskiej. równie ważne dla romów – jeśli nie istotniejsze – są kodeksy obyczajowe, zabraniające 
wykonywania określonych zawodów39. stąd trudności w znalezieniu pracy przez romów, 
jak i w oferowaniu im zatrudnienia, np. przez urzędy pracy. mimo istnienia takich barier, aktywność 
administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wśród romów uznać należy  
za niewystarczającą, zwłaszcza przez pryzmat przybliżania im innych, alternatywnych form 
aktywności zawodowej.

39  przykładowo, w romskiej tradycji niedopuszczalne jest bycie grabarzem i lekarzem (ze względu na bezpośredni kontakt 
z ludzkim ciałem), pracownikiem oczyszczania miasta oraz zajmującym się wywozem nieczystości. rom nie podejmie 
się zawodu policjanta, sędziego (w niektórych grupach), gdyż oznaczałoby to potencjalną konieczność stosowania reguł 
policyjnych wobec swoich braci. Vide: „po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji  
– praktyczny poradnik”, warszawa, 2013.
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 y Liczba bezrobotnych Romów w województwie wielkopolskim wzrosła z 52 w 2005 r. do 116 w 2013 r. Jednocześnie 
w okresie obowiązywania Programu romskiego ze szkoleń podnoszących lub zmieniających kwalifikacje 
zawodowe skorzystało jedynie 15 osób, a z miejsc pracy subsydiowanej dwie osoby.

 y W latach 2012–2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach (MOPS), w ramach programu 
aktywizacji społeczno-zawodowej „Postaw na siebie”, objął pomocą pięć osób pochodzenia romskiego, która 
polegała m.in. na działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej – indywidualne poradnictwo prowadzone  
przez doradcę zawodowego oraz warsztatów grupowych z zakresu kompetencji zawodowych (pięć osób),  
a także na organizacji kursu zawodowego pn. „Szwaczka” (trzy osoby) i kursu zawodowego pn. „Gastronomia” 
(jedna osoba). W rezultacie Gmina Wadowice zatrudniała w okresach od 2 kwietnia do 31 lipca 2012 r.  
i od 2 kwietnia do 30 listopada 2013 r. pięć osób ze społeczności romskiej. Koszt zatrudnienia bezrobotnych 
Romów wyniósł w 2012 r. – 83,8 tys. zł (w tym 36,8 tys. zł ze środków własnych Gminy Wadowice), a w 2013 r.  
– 90,4 tys. zł (w tym 38,4 tys. zł ze środków własnych Gminy Wadowice).

jako przykład dobrych praktyk wskazać należy współpracę Dolnośląskiego zespołu parków 
krajobrazowych z mniejszością romską na terenie przemkowskiego parku krajobrazowego.

 y Pracownicy Przemkowskiego Parku Krajobrazowego współpracują z miejscowym stowarzyszeniem Romów, 
regularnie zatrudniając do prac rolniczych i drwalskich ok. 40 Romów z Przemkowa. Element współpracy 
z Romami był szczególnie istotny dla Rady Europy, która temu projektowi przyznała Nagrodę krajobrazową 
Rady Europy za 2013 r.

4) Zdrowie

celem Programu romskiego w tym obszarze była poprawa stanu zdrowia romów poprzez objęcie 
ich szerszym dostępem do opieki lekarskiej. osiągnięciu tego celu służyć miało m.in. organizowanie 
„białych dni” dla romów, zatrudnienie pielęgniarek środowiskowych pochodzenia romskiego, 
zwiększenie częstotliwości wizyt kobiet romskich u lekarza, promowanie szczepień ochronnych, 
prelekcje dotyczące higieny i profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie badań bilansowych, stworzenie 
miejsc, w których romowie mogliby uzyskać doraźną pomoc medyczną.

w czasie obowiązywania Programu romskiego wydatki na realizację zadań w tym obszarze wyniosły 
2 875,3 tys. zł. większość środków na ten cel, bo 2 374,6 tys. zł (82,6%), pochodziło z rezerwy celowej 
budżetu państwa. wielkości opisujące efekty z realizacji zadań zaliczanych do obszaru zdrowie, 
dotyczyły następujących kwestii:
– liczba Romów objętych badaniami profilaktycznymi lub szczepieniami ochronnymi w 2013 r. wyniosła 1 981,  

tj. była o 874 osoby większa niż w 2005 r., gdy działaniami takim objęto 1 107 Romów (w poszczególnych latach 
tego okresu objętych było nimi średnio 1 600 osób);

– liczba pielęgniarek środowiskowych zatrudnionych w związku z realizacją Programu romskiego wynosiła  
18 w 2005 r. i 20 w 2013 r. (w poszczególnych latach tego okresu średnio było ich 26);

– liczba „białych dni” zorganizowanych w środowisku romskim, która w 2005 r. wyniosła 88, w 2013 r. zmniejszyła 
się do ośmiu (w poszczególnych latach tego okresu liczba takich dni wynosiła średnio 47).

według maic liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu romskiego była wprost proporcjonalna 
do aktywności beneficjentów, wyrażonej w liczbie złożonych aplikacji. nazwa tzw. „białych dni”,  
jak wykazało przeprowadzone w 2011 r. badanie ewaluacyjne Programu romskiego, nie zawsze 
kojarzona była przez romów z działaniami prozdrowotnymi, co mogło mieć wpływ na ograniczenie 
liczby takich zadań. w omawianym okresie ograniczeniu liczby „białych dni” towarzyszył 
zdecydowany wzrost liczby romów objętych badaniami profilaktycznymi i szczepieniami 
ochronnymi. na zmniejszenie liczby tzw. białych dni w Programie romskim mógł mieć również fakt 
pojawienia się w latach 2007/2008 alternatywnego źródła finansowania działań prozdrowotnych 
na rzecz romskiej mniejszości etnicznej w postaci tzw. komponentu romskiego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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5) Sytuacja bytowa

celem Programu romskiego w tym obszarze była poprawa sytuacji mieszkaniowej romów, 
w  szczególności sanitarnej (poprzez uzyskanie dostępu do kanalizacji i  bieżącej wody).  
osiągnięciu tego celu służyć miały m.in. działania na rzecz remontów istniejących mieszkań 
i budynków40, budowa mieszkań socjalnych, podłączanie osiedli romskich do wodociągów 
i kanalizacji, budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i szamb, lub zakup 
sanitariatów kontenerowych.

w całym okresie obowiązywania Programu romskiego wydatki na realizację zadań w tym 
obszarze wyniosły 33 261,5 tys. zł. przeważająca część środków przeznaczonych na ten cel,  
bo 26 126,5 tys. zł (78,5%), pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa. zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi w sprawozdaniach wojewodów z realizacji Programu romskiego, efekty działań 
podejmowanych w związku z obszarem sytuacja bytowa były następujące:
– wyremontowano 2 979 mieszkań romskich (331 średniorocznie);
– przekazano Romom 103 mieszkania socjalne, wybudowane lub zakupione w budynkach kontenerowych  

(ok. 11 średniorocznie);
– doprowadzono wodociąg, kanalizację lub energię elektryczną do 364 mieszkań romskich (ok. 40 średniorocznie).

zróżnicowany był stopień realizacji zadań w tym obszarze w sześciu skontrolowanych województwach:
 y w województwie wielkopolskim wyremontowano 55 mieszkań romskich, w tym 16 w latach 2012–2013,  

z czego dziewięć ze środków Programu. Do ośmiu doprowadzono wodociąg, kanalizację lub energię elektryczną, 
powstały także dwa nowe mieszkania socjalne;

 y w województwie małopolskim w latach 2012–2013 wyremontowano łącznie 119 mieszkań, a podłączenie  
do kanalizacji i energii elektrycznej nastąpiło w odniesieniu do 23 mieszkań.

 y W województwie łódzkim w 2013 r. przeprowadzono remonty sześciu mieszkań dla członków społeczności 
romskiej zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim.

zarówno w świetle wyjaśnień pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych, 
jak i analizy wniosków o dotacje, romowie dostrzegają rzeczywisty wpływ realizacji Programu 
romskiego w obszarze Sytuacja bytowa, przede wszystkim przez pryzmat remontów domów 
i mieszkań (wymiana okien i drzwi, renowacje klatek schodowych, łazienek i toalet), podwyższających 
ich standard.

6) Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie przestępstwom popełnionym na tle etnicznym

celami Programu romskiego w tym obszarze były poprawa bezpieczeństwa poprzez wyczulenie 
policji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na przestępstwa popełniane na tle etnicznym 
i przypadki dyskryminacji oraz przekonanie romów do konieczności współpracy w tym zakresie 
z policją. realizacji tych celów służyć miało m.in. organizowanie szkoleń i warsztatów dla policjantów 
w zakresie problematyki dotyczącej romskiej mniejszości oraz w dziedzinie przestępstw popełnianych 
na tle etnicznym.

w okresie obowiązywania Programu romskiego wydatki na realizację zadań w tym obszarze 
wyniosły 148,3 tys. zł. większość środków na ten cel, bo 130,9 tys. zł (88,3%), pochodziło z rezerwy 
celowej budżetu państwa. sprawozdania wojewodów z  realizacji Programu romskiego nie 
uwzględniały informacji i wskaźników umożliwiających ocenę stopnia realizacji tego celu, gdyż 

40  w pierwszych latach obowiązywania Programu romskiego, część środków na remonty i modernizacje mieszkań była 
przekazywana bezpośrednio beneficjentom. aktualnie środki na remonty przyznawane są wyłącznie właścicielom 
nieruchomości, tj. urzędom i spółdzielniom.
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w żadnym z województw nie realizowano zadań odnoszących się do przedmiotowego obszaru. 
według maic ta część Programu romskiego była, w zamierzeniu, kierowana do jednostek policji 
oraz romskich organizacji pozarządowych w celu poprawienia współpracy w kontekście zagrożenia 
przestępstwami popełnianymi na tle etnicznym. z przyczyn kulturowych formuła „współpracy” 
z policją jest definiowana jednoznacznie negatywnie przez społeczność romską, dlatego też  
ta dziedzina nie cieszyła się zainteresowaniem beneficjentów. Działania przewidziane do realizacji 
w ramach Programu romskiego były realizowane w ramach rutynowych obowiązków policji, 
a środki z tego programu mogły być wykorzystane na inne cele.

jako przykład dobrej praktyki w obszarze przeciwdziałania przestępstwom popełnionym 
na tle etnicznym wpisuje się prowadzenie od maja 2014 r.41, przez wrocławskie centrum rozwoju 
społecznego, dla mieszkańców gminy wrocław bezpłatnych warsztatów pn. „stereotypy  
– uprzedzenia – Dyskryminacja”, których celem jest uwrażliwienie na zagrożenia dyskryminacją 
oraz jej przeciwdziałanie.

za przykład dobrej praktyki w sferze działań antydyskryminacyjnych może służyć publikacja 
pt. „praktyczny podręcznik po pierwsze człowiek”, wydana w 2013 r. przez ogólnopolską sieć 
pełnomocników policji ds. ochrony praw człowieka. w rozdziale poświęconym mniejszościom 
narodowym i etnicznym, znaczące miejsce zajmuje opis postaw wobec mniejszości romskiej.

7) Kultura i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej

celami Programu romskiego w tym obszarze były pomoc w podtrzymaniu romskiej tożsamości 
etnicznej i rozwoju kultury romskiej oraz inwentaryzacja i opieka nad miejscami martyrologii 
romskiej z okresu II wojny światowej. realizacji tych celów służyć miało m.in. wspieranie 
romskich inicjatyw artystycznych, organizacja imprez propagujących historię romów, wspieranie 
działalności wydawniczej oraz badań naukowych dotyczących historii i kultury romów.

w okresie obowiązywania Programu romskiego wydatki na realizację zadań w tym obszarze 
wyniosły 7 610,6 tys. zł. większość środków, bo 6 458,7 tys. zł (84,9%), pochodziło z rezerwy 
celowej budżetu państwa. także w tym przypadku sprawozdania wojewodów z realizacji 
Programu romskiego nie obejmowały danych pozwalających ocenić stopień realizacji działań 
na rzecz kultury i zachowania romskiej tożsamości etnicznej. Dziedzinę tą, jako tradycyjnie 
główny obszar aktywności środowisk romskich, cechowała duża różnorodność form 
prezentacji dorobku romów, poprzez organizację dni kultury, koncertów, wystaw, plenerów, 
warsztatów itp. Drugą grupę działań w tym zakresie stanowiło wspieranie istniejących 
i pomoc w powstawaniu nowych zespołów działających przy ośrodkach i centrach kultury 
oraz świetlicach środowiskowych.

 y Wsparcie działalności Romów w zakresie kultury i podtrzymania tożsamości etnicznej we Wrocławiu  
obejmowało m.in. remont, wyposażenie i działalność Centrum Kultury Romskiej (CKR) na Brochowie  
we Wrocławiu oraz dofinansowanie festiwali kultury romskiej, czy prowadzenie dziecięcych zespołów  
romskich.

41  raz w miesiącu.
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zdjęcie nr 1
studio nagrań w ckr we wrocławiu-brochowie

Źródło: Zdjęcie własne NIK. 

 y W 2012 r. w województwie śląskim zadania w tym obszarze, na które wydano łącznie 8,9 tys. zł, realizowała jedna 
gmina i dwie organizacje pozarządowe. Zadania te dotyczyły m.in. zorganizowania przez Stowarzyszenie  
Romów w Gliwicach wyjazdu do Państwowego Muzeum KL Auschwitz-Birkenau w ramach międzynarodowych 
obchodów rocznicy likwidacji Zigeunerlager. Wyjazd ten miał na celu uświadomienie młodemu pokoleniu Romów 
własnej tożsamości i odrębności kulturowej oraz martyrologii mniejszości romskiej w czasie II wojny światowej.

8) Wiedza o społeczności romskiej

celem Programu romskiego w tym obszarze była poprawa stanu wiedzy na temat społeczności 
romskiej wśród nie-romskiej większości, a w konsekwencji poprawa wizerunku romów wśród polaków 
oraz zmiana negatywnych stereotypów związanych z tą społecznością. realizacji tych celów służyć 
miało podjęcie tej tematyki przez opiniotwórcze media, propagowanie wiedzy o romach, promocja 
wydawnictw o romach, wspomaganie badań naukowych dotyczących społeczności romskiej.

w czasie obowiązywania Programu romskiego wydatki na realizację zadań w tym obszarze wyniosły 
2 369,3 tys. zł. większość środków na ten cel, bo 2 037,2 tys. zł (86,0%), pochodziło z rezerwy celowej 
budżetu państwa. sprawozdania wojewodów z realizacji Programu romskiego nie uwzględniały 
informacji i wskaźników umożliwiających ocenę stopnia realizacji tego celu. braku szczegółowych 
danych nie zastąpiły, podane sygnalnie, informacje o prowadzeniu cykli szkoleń dla urzędników 
administracji rządowej i samorządowej, poświęconych problematyce romskiej. ponadto w trzech 
województwach42 utworzono strony internetowe umożliwiające dotarcie do kompendium wiedzy 
o romach, udział w forum dyskusyjnym oraz możliwość zamieszczenia własnych materiałów.

42  Dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim.



I n F o r m a c j e  s z c z e g Ó ł o w e

29

wzorcowo – w ocenie nIk – w obszar ten wpisała się, prowadzona przez Fundację Integracji 
społecznej prom we wrocławiu, kampania społeczna pn. „jedni z wielu”43. przedstawienie, 
pierwotnie w formie albumu oraz wystawy zdjęć autorstwa chada evansa wyatta44, a następnie 
na bilbordach, zdjęć romów z całej polski, którzy przyznali się do swojej romskiej tożsamości, 
podawali swoje daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód, 
sukcesy zawodowe i życiowe, plany na przyszłość, pozwoliło z jednej strony identyfikować się 
romom w osobami z własnego środowiska, a innym na zmianę ich postrzegania.

 y W 2013 r. w ramach projektu Ślązacy – Romowie wczoraj i dziś – integracja społeczności romskiej, Stowarzyszenie 
Godność i Praca Klub Inteligencji Społecznej w Wojkowicach, zorganizowało dla 20-osobowej grupy 
pochodzenia romskiego wyjazd na Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów Żabno-Szczurowa 2013. Ze środków 
rezerwy celowej wydano na ten cel 5,6 tys. zł.

3.2.2.2. Finansowanie zadań na rzecz mniejszości romskiej z rezerwy celowej na 2014 r.

po zakończeniu w 2013 r. Programu romskiego, na finansowanie zadań na rzecz społeczności romskiej 
w 2014 r. przewidziane zostały środki budżetowe z rezerwy celowej – Pomoc dla społeczności 
romskiej w wysokości 5 000,0 tys. zł (łącznie dla 16 województw). rezerwa uruchomiona została 
w dwóch transzach, odpowiednio w wysokości 4 000,0 tys. zł i 1 000,0 tys. zł, z przeznaczeniem 
na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych ukierunkowanych na działania edukacyjne, 
adresowane do romskiej mniejszości etnicznej (pierwsza transza) i na wydatki majątkowe (druga 
transza)45. uruchomienie rezerwy nastąpiło z ponad półroczną zwłoką. było to m.in. następstwem 
uchwalenia nowego programu rządowego, tj. Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014–2020 (który miał obowiązywać od 2014 r.), dopiero w dniu 7 października 2014 r. 
Dodatkową okolicznością, która spowodowała powstanie opóźnienia w tym zakresie było 
niedokonanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgodnień pomiędzy ministrem administracji 
i cyfryzacji a ministrem Finansów odnośnie trybu uruchamiania środków z przedmiotowej 
rezerwy celowej. zauważyć należy, że do tego czasu urzędy wojewódzkie nie przeprowadzały 
samodzielnie konkursów ofert w oparciu o ustawę o wolontariacie i nie były do tego wystarczająco 
przygotowane pod względem dokumentacyjnym i organizacyjnym (opracowanie regulaminów 
konkursów, zasad powołania komisji do organizacji konkursów i wzoru umów).

 y W województwie dolnośląskim otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2014 r. zadania publicznego 
pn. „Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej 
w województwie dolnośląskim”, ogłoszono 26 czerwca 2014 r., a więc niemal pół roku od momentu, kiedy przestał 
obowiązywać Program romski i pięć miesięcy od uchwalenia ustawy budżetowej na rok 201446 oraz ponad dwa 
miesiące od informacji MAiC o wysokości środków przyznanych dla województwa dolnośląskiego. Jeszcze 
później, bo w dniu 29 sierpnia 2014 r. podjęta została decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie 
państwa na 2014 r., zwiększająca budżet Wojewody Dolnośląskiego o 1 023,0 tys. zł.

 y W województwie wielkopolskim pierwsze postępowanie konkursowe ogłoszone zostało w dniu 10 lipca 2014 r.,  
ale obie złożone oferty nie spełniały wymogu konkursu. W drugim postępowaniu konkursowym (ogłoszonym 
w dniu 19 sierpnia 2014 r.) komisja konkursowa wybrała wykonawcę zadania, z którym umowę na sfinansowanie 
działań świetlicy edukacyjnej, zawarto w dniu 7 października 2014 r.

zgodnie ze stanowiskiem maic, zobowiązującym wojewodów do organizacji otwartych konkursów 
na podstawie przepisów ustawy o wolontariacie, do konkursu aplikować mogły organizacje 
pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne47. taka sytuacja wykluczyła możliwość 

43  projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego Fundusz społecznego.

44  chad evans wyatt – fotograf, portrecista.

45  środki rozdysponowano dla województwa śląskiego i małopolskiego.

46  ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. u. z 2014 r., poz. 162).

47  o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy o wolontariacie.
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składania ofert przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowiła zagrożenie dla dalszego 
funkcjonowania świetlic integracyjnych, prowadzonych przez te jednostki, np. przy ośrodkach 
pomocy społecznej. niemniej maic uznało, że przyjęty model działania był jedynym, który wydawał 
się skuteczny, mając na uwadze rygory budżetowe określone w art. 154 ustawy o finansach 
publicznych, dotyczące dysponowania rezerwami celowymi, a także fakt toczących się prac  
nad przyjęciem Programu integracji.

zakończenie finansowania Programu romskiego z upływem 2013 r. i opóźnione przekazanie środków 
rezerwy celowej na 2014 r. skutkowało kontynuowaniem, przez niektóre jednostki samorządu 
terytorialnego, pomocy dla społeczności romskiej w oparciu o środki własne, przekazywane 
organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz tej społeczności.

 y Dotyczyło to Miasta Zabrze, które kontynuowało pomoc dla społeczności romskiej, wydzielając ze środków 
własnych, na potrzeby organizacji pozarządowych, kwotę 40 tys. zł.

badania kontrolne wykazały dysproporcje w podziale środków rezerwy celowej na 2014 r. pomiędzy 
poszczególne województwa. największym beneficjentem środków tej rezerwy celowej zostało 
województwo dolnośląskie, które pozyskało środki w kwocie 1 023,0 tys. zł, co stanowiło 25,6% kwoty 
I transzy rezerwy celowej. kolejny beneficjent, województwo małopolskie, pozyskało 851,0 tys. zł. 
natomiast najmniej, bo 5,0 tys. zł, rozdysponowano dla województwa pomorskiego, a 13,0 tys. zł 
dla województwa świętokrzyskiego.

wykres nr 1 
podział rezerwy celowej w 2014 r. wg województw

Źródło: Wg danych MAiC.

taki podział środków znajdował swoje uzasadnienie w ich wykorzystywaniu, wynikając również 
z zaangażowania i aktywności administracji publicznej szczebla wojewódzkiego, jak i aktywności 
lokalnych ngo, skierowanej naprzeciw potrzebom społeczności romskiej, zgłaszanych we wnioskach 
o dotacje. o ile w województwie dolnośląskim, powołana w Duw komisja konkursowa pozytywnie 
zaopiniowała 55 ofert na całą dysponowaną kwotę dotacji, to w województwie wielkopolskim 
z kwoty 26,0 tys. zł, przeznaczonej na działania edukacyjne adresowane do romskiej mniejszości 
etnicznej, udzielono dotacji na kwotę 10,0 tys. zł. pozostałe środki w wysokości 16,0 tys. zł nie zostały 
wykorzystana ze względu na niewielkie zainteresowanie organizacji pozarządowych.

Wykres 1

Źródło: wg
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dolnośląskie 1 023 000 zł

kujawsko-pomorskie 82 000 zł

lubelskie 64 000 zł

lubuskie 207 000 zł

łódzkie 124 000 zł

małopolskie 851 000 zł

mazowieckie 151 000 zł

opolskie 301 000 zł

podkarpackie 188 000 zł

podlaskie 57 000 zł

pomorskie 5 000 zł

śląskie 513 000 zł 

świętokrzyskie 13 000 zł

warmińsko-mazurskie 140 000 zł

wielkopolskie 26 000 zł

zachodniopomorskie 255 000 zł
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3.2.3.  Działania wojewodów w zakresie koordynacji organów rządowych realizujących na terenie 
województwa zadania na rzecz mniejszości romskiej, respektowania jej praw, przeciwdziałania 
ich naruszaniu oraz rozwiązywania jej problemów

1. we wszystkich skontrolowanych województwach wojewodowie koordynowali działania organów 
administracji rządowej, wykonujących zadania na rzecz mniejszości etnicznych. niemniej żaden 
z nich nie określił pisemnych zasad tej koordynacji, przewidzianej w art. 22 ustawy o mniejszościach. 
nieopracowanie takich zasad skontrolowani wojewodowie tłumaczyli w złożonych wyjaśnieniach, 
że prowadzone przez nich działania w tym zakresie były wystarczające i nie wymagały pisemnego 
ich uregulowania. zauważyć przy tym należy, iż na kwestię tę nIk zwróciła uwagę już w 2010 r. 
po kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych48. 
w ramach koordynacji działań organów administracji rządowej wojewodowie podejmowali 
także współpracę z pozarządowymi instytucjami realizującymi zadania na rzecz mniejszości 
romskiej, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, a także ze szkołami i organizacjami 
pozarządowymi, zarówno poprzez inicjowanie działań na rzecz tej mniejszości, jak i aktywne 
odpowiadanie na inicjatywy ww. podmiotów.

 y Wojewoda mazowiecki podjął działania organizacyjne mające na celu zapewnienie koordynacji działań 
organów administracji rządowej, wykonujących na obszarze województwa zadania na rzecz mniejszości 
romskiej, poprzez powołanie tzw. Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych  
oraz grup zagrożonych wykluczeniem oraz określenie jego zadań, w tym m.in. budowanie świadomości równości 
i tolerancji w społeczeństwie, w szczególności poprzez akcje informacyjne, edukacyjne i działania konferencyjno- 
-szkoleniowe. Wymiernym efektem prac Zespołu było m.in. opracowanie w lipcu 2013 r. raportu pn. „Przełamywanie 
obojętności społecznej wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem”.

 y W województwie śląskim koordynacja działań odbywała się na zasadzie stałej współpracy poszczególnych  
organów administracji oraz wymiany między nimi doświadczeń, a dotyczyło to przede wszystkim Kuratorium 
Oświaty oraz Policji. Podczas realizacji zadań na rzecz społeczności romskiej Wojewoda Śląski współdziałał  
także z jednostkami samorządu terytorialnego. Efektem tego były m.in. spotkania ze społecznością romską,  
podczas których omawiano sprawy bezpieczeństwa Romów (Zabrze, Siemianowice) oraz szkolenia dla pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją Programu romskiego.

koordynując działania organów administracji rządowej w aspekcie realizacji zadań na rzecz 
mniejszości etnicznych, skontrolowani wojewodowie nie wypracowali jednakże modelu powiązanych 
działań, ukierunkowanych na respektowanie praw mniejszości, w tym romskiej, przeciwdziałanie 
naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do tej mniejszości. zdaniem objętych kontrolą 
wojewodów, rzeczywista liczba 1000–2000 romów w danym województwie, nie wymagała innych 
działań, poza wiedzą pozyskiwaną z realizacji Programu romskiego.

2. w żadnym ze skontrolowanych urzędów wojewódzkich nie określono katalogu potrzeb i oczekiwań 
mniejszości romskiej, zakładając, iż zostały one wyartykułowane w ramach przedkładanych wniosków 
o dotacje. z tego samego powodu przez cały okres funkcjonowania Programu romskiego urzędy 
wojewódzkie nie wypracowały systemu zbierania informacji w tym zakresie. wyznaczając priorytety 
potrzeb na dany rok i określając koszty ich zaspokajania, wojewodowie kierowali się wielkością 
środków przewidzianych w ustawie budżetowej, a przede wszystkim charakterem zadań wynikających 
z Programu romskiego.

48  Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 
(nr. ewid. 147/2010/p/09/074/kno).
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 y Wojewoda Mazowiecki nie posiadał pełnych informacji o sytuacji i potrzebach Romów na terenie województwa 
mazowieckiego. Wyrywkowa wiedza w tym zakresie ograniczona była do kilku miast (Radom, Płock, Ostrołęka, 
Warszawa), na obszarze których realizowane były zadania w ramach Programu romskiego. Przekazywane co roku 
do MSWiA, a następnie do MAiC, sprawozdania z realizacji Programu romskiego, sporządzane były, w zakresie 
danych dotyczących poziomu bezrobocia, sytuacji bytowej i zdrowotnej, wyłącznie w oparciu o dane zebrane 
przez jednostki samorządu terytorialnego na których terenie realizowany był Program romski.

najpełniejsze rozeznanie potrzeb społeczności romskiej posiadał wojewoda Dolnośląski, co wynikało 
z liczby składanych wniosków o dotacje i realizowanych na rzecz tej społeczności projektów 
(np. 201 w 2012 r. i 222 w 2013 r.) oraz miało bezpośredni wpływ na wielkość pozyskanych środków 
budżetowych. zakres znajomości potrzeb społeczności romskiej na obszarze województwa 
dolnośląskiego był także rezultatem aktywnych działań pełnomocnika wojewody Dolnośląskiego 
ds. mniejszości narodowych i etnicznych. rozpoznawanie potrzeb i podejmowanie działań 
na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości romskiej winno stanowić trwały element polityki 
integracji społecznej, prowadzonej przez administrację rządową i samorządową, a przykład 
działań podejmowanych w obrębie województwa dolnośląskiego należy propagować jako wzór  
dobrych praktyk.

Formą bezpośredniego wsparcia organizacji romskich ze strony Dolnośląskiego urzędu 
wojewódzkiego były starania na rzecz pozyskania środków z  innych źródeł i współpraca  
w tym zakresie z pełnomocnikiem marszałka województwa Dolnośląskiego ds. mniejszości 
narodowych i etnicznych. Działania polegały także na sporządzaniu opinii i pism z poparciem 
starań romów w sprawach socjalno-bytowych (zamiana mieszkań, redukowania zadłużenia 
czynszowego), pomocy w organizacji niektórych imprez mniejszości romskiej i pozyskaniu patronatu 
nad nimi wojewody Dolnośląskiego. pozytywnie odbierane przez romów było uczestnictwo 
wojewody Dolnośląskiego lub jego przedstawicieli w spotkaniach kulturalnych, edukacyjnych, 
naukowych, religijnych i dyskusjach organizowanych przez mniejszość romską. efektem tych działań 
było wykonanie największej liczby zadań, na realizację których przeznaczono największe środki.

3. we wszystkich skontrolowanych urzędach wojewódzkich opinie o wnioskach o dotacje na rzecz 
mniejszości romskiej (pozytywna, pozytywna do wysokości dotacji, negatywna) przygotowywano 
z zastosowaniem kryteriów określonych przez maic (wcześniej mswia), niemniej do końca 
2012 r. ich kwalifikacja odbywała się jednoosobowo przez pełnomocników wojewody ds. mniejszości 
narodowych i etnicznych, co zwiększało ryzyko popełnienia błędów przy ocenie wniosku, a także 
mogło stworzyć potencjalne zagrożenie działaniami o charakterze korupcjogennym, zwłaszcza,  
że w badanym okresie wojewodowie, oprócz wojewody dolnośląskiego, nie kontrolowali pracy  
tych pełnomocników. ponadto w dwóch, spośród sześciu skontrolowanych urzędów wojewódzkich, 
nie w pełni rzetelnie realizowana była procedura kwalifikowania wniosków o dotacje w ramach 
Programu romskiego, m.in. umożliwiająca dotowanie podmiotów, pomimo stwierdzonych u nich 
wcześniej nieprawidłowości w przedmiocie pozyskania i rozliczenia dotacji. jedną z przyczyn tego 
stanu były niedopatrzenia ze strony osób odpowiedzialnych za weryfikacje wniosków.

 y Umowami z dnia 18 lipca 2012 r., Wojewoda Wielkopolski udzielił stowarzyszeniu Romów dotacji w łącznej kwocie 
28,0 tys. zł na realizację dwóch zadań pn. „Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych” 
i „Propagowanie kultury romskiej oraz dziejów Romów w Polsce. Przełamywanie barier i uprzedzeń rasowych  
wśród młodzieży szkolnej – kontynuacja”, tj. podmiotowi, który nie dawał rękojmi prawidłowego ich rozliczenia.  
Przed ich zawarciem służby Wojewody Wielkopolskiego dysponowały bowiem wiedzą o nierzetelnym, 
nieterminowym rozliczaniu się tego stowarzyszenia z dotacji pobranych w poprzednim roku. W konsekwencji, 
z przekazanych 28,0 tys. zł, Stowarzyszenie rozliczyło jedynie 12,5 tys. zł, a dla pozostałej kwoty, w związku z jej 
niezwróceniem, zaszła konieczność uzyskania tytułów wykonawczych i zlecenia egzekucji urzędowi skarbowemu.
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 y W 2012 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przeprowadzony został audyt wewnętrzny pn. „Ocena realizacji działań prowadzonych w ramach Programu 
romskiego – na terenie województwa dolnośląskiego”. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku dat 
wpływu wniosków oraz sprawozdań częściowych i końcowych beneficjentów Programu romskiego, niewskazania 
zakresu i elementów przedkładanych przez nich sprawozdań częściowych, rozbieżności w zestawieniach 
wykonania wydatków, jednoosobowej weryfikacji wniosków, a przede wszystkim przekroczenia zakresu 
udzielonych pełnomocnictw, m.in. poprzez podejmowanie przez pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego 
działań zastrzeżonych do kompetencji Wojewody Dolnośląskiego (zmiana zakresu realizacji zadania).  
W lipcu 2013 r. audytor podjął czynności sprawdzające realizację zaleceń sformułowanych w wyniku audytu 
z 2012 r. Za wykonane uznano m.in. zalecenie w przedmiocie objęcia kontrolą podmiotów realizujących zadania  
Programu romskiego pod kątem prawidłowości wydatkowania dotacji, a także ustalenia zasad wyboru 
przedstawicieli romskich do komisji oceny wniosków oraz powołania członków tej komisji  do oceny  
wniosków.

4. trzech spośród sześciu skontrolowanych wojewodów (małopolski, łódzki i Dolnośląski) skorzystało 
z uprawnień do kontrolowania bezpośrednio u beneficjentów prawidłowości wykonania zleconego 
zadania, w tym kontroli rzetelności dokumentacji oraz legalności i gospodarności wydatkowania 
przekazanych środków finansowych, pomimo iż przepisy ustawy o finansach publicznych, jak i ustawy 
o wolontariacie, a także umowy zawierane z beneficjentami, dawały takie uprawnienia. przyczyną 
zaniechań kontroli beneficjentów ze strony pozostałych trzech wojewodów (mazowiecki, śląski 
i wielkopolski) było uznanie, że weryfikacja przedkładanych przez beneficjentów wniosków 
o dotacje i sprawozdań z wykonania zadania, była wystarczająca i nie wymagała, w ich ocenie, 
innych dodatkowych działań.

 y W latach 2012–2013 pełnomocnik Wojewody Małopolskiego przeprowadził 41 kontroli doraźnych realizacji  
zadań, ale w żadnej kontroli jej zakres nie przewidywał sprawdzenia wywiązywania się z określonego  
w umowach z Wojewodą zobowiązania beneficjenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
środków finansowych otrzymanych na realizację tych zadań.

 y W województwie łódzkim przeprowadzone kontrole beneficjentów obejmowały sposób gromadzenia 
i wydatkowania środków, poprawności sprawozdawczości, a także prawidłowości dokumentacji związanej 
z wykonywaniem zadań Programu romskiego. Kontrole za lata 2012–2013 nie wykazały nieprawidłowości 
w przedmiotowym zakresie.

5. wszyscy skontrolowani wojewodowie podejmowali działania na rzecz respektowania praw 
mniejszości romskiej oraz przeciwdziałania naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących  
do tej mniejszości. zadania te, przypisane wojewodom ustawą o mniejszościach, w okresie pierwszych 
sześciu lat obowiązywania Programu romskiego realizowane były również w ramach „Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji  
2004–2009”, przyjętego przez radę ministrów w dniu 18 maja 2004 r. po jego zakończeniu prezes 
rady ministrów powołał w dniu 28 lutego 2011 r.49 radę do spraw przeciwdziałania Dyskryminacji 
rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji, jako organ pomocniczy rady ministrów, 
w celu stworzenia szerokiej płaszczyzny koordynacji działań organów administracji rządowej  
w tym zakresie. w dniu 13 lutego 2013 r. przewodniczącym tej rady został minister właściwy do spraw 
informatyzacji, a maic zapewniło obsługę jej posiedzeń. w składzie rady znaleźli się przedstawiciele 
28 urzędów centralnych. w jej spotkaniach uczestniczyli również pełnomocnicy wojewodów  
ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz reprezentanci organizacji pozarządowych. związek 
między sytuacją mniejszości romskiej oraz przejawami nietolerancji i dyskryminacji dostrzeżono 
również na szczeblu wojewódzkim:

49  na mocy zarządzenia nr 9 z dnia 28 lutego 2011 r.
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 y Wielkopolski Urząd Wojewódzki zorganizował w 2014 r., wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, 
cykl warsztatów dotyczących specyfiki sytuacji społeczności romskiej oraz sytuacji o znamionach dyskryminacji  
lub nienawiści etnicznej wobec tej społeczności, zatytułowanych „Prawa człowieka w zarządzaniu Policją” 
i skierowanych do komendantów miejskich i powiatowych Policji w Wielkopolsce oraz ich zastępców.  
Do zakończenia kontroli odbyły się cztery z sześciu przewidzianych warsztatów.

 y Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych był członkiem Zespołu 
ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, powołanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, 
na posiedzeniu, którego przedstawił plan działań antydyskryminacyjnych na terenie województwa 
dolnośląskiego.

w latach 2013–2014 na obszarze województwa dolnośląskiego odnotowano sześć zdarzeń 
o charakterze zjawisk zaliczanych do mowy nienawiści, dyskryminacji i rasizmu w stosunku  
do społeczności romskiej.

 y Najpoważniejsze z nich miało miejsce w 2013 r., kiedy to Pełnomocnikowi Wojewody Dolnośląskiego  
ds. mniejszości narodowych i etnicznych zgłoszona została sprawa o znamionach dyskryminacji, dotycząca 
antyromskich napisów, jakie pojawiły się na ulicach Głogowa. Pełnomocnik skontaktował się w tej sprawie 
z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, w wyniku czego wszczęto śledztwo i ustalono sprawcę przestępstwa. 
W lutym 2014 r. zapadł w tej sprawie wyrok skazujący, jeden rok pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem na cztery lata. Sprawca przyznał się do winy.

w latach 2013–2014 miejscem najostrzejszego konfliktu polsko-romskiego był andrychów, miasto 
w województwie małopolskim, liczące ok. 21 tysięcy mieszkańców, w którym społeczność romska 
liczy kilkaset osób. Do konfliktów doszło także w maszkowicach w województwie małopolskim.

3.2.4.  wspieranie przez gminy działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i  rozwoju 
tożsamości kulturowej mniejszości romskiej oraz integracji obywatelskiej i społecznej romów

1. skontrolowane gminy nie postrzegały w wystarczającym stopniu i nie w pełni identyfikowały 
problemów mniejszości romskiej, jako problemów wspólnoty samorządowej, a przyczyną takiej 
postawy była stosunkowo niewielka, w odniesieniu do pozostałych obywateli, grupa romów 
zamieszkujących na terenach tych gmin. było to także powodem pasywnej postawy w zakresie 
szkoleń pracowników urzędów gmin pod kątem zarządzania społecznością wielokulturową,  
czy też przeciwdziałania dyskryminacji. spośród sześciu skontrolowanych gmin potrzebę szkoleń 
dostrzeżono tylko w dwóch z nich (w zabrzu i we wrocławiu).

 y Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu przygotował i zrealizował projekt pn. Wiedza źródłem tolerancji50, podczas 
którego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Urzędu zostali przeszkoleni w zakresie technik 
porozumiewania się, poznania kultury, tradycji społeczności mniejszościowych, w tym mniejszości romskiej, 
poznania umiejętności niezbędnych w aktywizacji zawodowej i społecznej Romów. Zadanie to było realizowane 
poprzez szkolenia i ćwiczenia praktyczne, np. warsztaty antydyskryminacyjne.

 y Od maja 2014 r. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego prowadziło warsztaty „Stereotypy – Uprzedzenia  
– Dyskryminacja”, których celem było uwrażliwienie na zagrożenia dyskryminacji oraz jej przeciwdziałanie.

2. zróżnicowane były działania skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz 
wywiązywania się z ustawowego obowiązku organów władzy publicznej, określonego w art. 18 
ust. 1 ustawy o mniejszościach, podejmowania zadań lub projektów ukierunkowanych na wsparcie 
mniejszości, w tym romskiej51. spośród sześciu skontrolowanych gmin, najmniejszą aktywnością 
w tym zakresie wykazały się gmina mława i gmina piotrków trybunalski.

50  w ramach działania 1.3.1. projekty na rzecz społeczności romskiej, program operacyjny kapitał ludzki.

51  organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu wspierania działalności zmierzającej 
do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości (1) działalności zmierzającej do ochrony, zachowania 
i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz (2) Integracji obywatelskiej i społecznej.
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 y W Urzędzie Miejskim w Mławie (województwo mazowieckie) nie przeprowadzano analiz dotyczących sytuacji 
i potrzeb mniejszości romskiej, a to w celu określenia obszarów, w których potrzebne byłoby udzielenie wsparcia 
tej społeczności ze środków własnych lub z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji Programu romskiego. 
Burmistrz w złożonych wyjaśnieniach podał, ze społeczność romska zamieszkująca Mławę nie oczekiwała pomocy 
ze strony Urzędu. Ponadto, w ocenie NIK, niewystarczający był nadzór tego Urzędu nad wywiązywaniem się 
przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z zadania dotyczącego kontroli realizacji obowiązku szkolnego, 
w szczególności w odniesieniu do uczniów pochodzenia romskiego.

 y Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (województwo łódzkie) nie posiadał podstawowych informacji na temat 
mniejszości romskiej zamieszkującej na terenie tego Miasta, a jego jednostki organizacyjne (głównie szkoły 
i przedszkola) nie realizowały zadań ukierunkowanych na pomoc Romom. Urząd ten miał jedynie szacunkowe 
rozeznanie o liczbie mieszkańców należących do mniejszości romskiej oraz o potrzebach tej społeczności.  
Bierną postawę w tym zakresie Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego uzasadniał brakiem obowiązku ujawnienia 
przez mieszkańca gminy swojego pochodzenia, tj. przynależności do danej mniejszości etnicznej.

pasywna postawa urzędu miasta w piotrkowie trybunalskim i urzędu miejskiego w mławie, wynikająca 
z nieidentyfikowania problemów mniejszości romskiej, jako problemów wspólnoty samorządowej, 
przejawiała się również zaniechaniem pozyskania, przeznaczonej specjalnie dla romów, rządowej 
pomocy, jaką była dodatkowa subwencja oświatowa dla dzieci pochodzenia romskiego w wysokości  
ok. 7,7  tys.  zł na  każdego romskiego ucznia rocznie52. środki te można było wykorzystać 
m.in. na zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, nauczycieli wspomagających, czy na zajęcia 
wyrównawcze i dodatkowe dla dzieci romskich. należy podkreślić, że zatrudnianie asystentów 
romskich w szkołach, w których uczą się dzieci romskie, służy przede wszystkim podwyższeniu 
niskiej frekwencji tych uczniów i pomocy w realizacji obowiązków szkolnych. z założenia asystentami 
romskimi mieli zostać romowie obdarzeni zaufaniem lokalnych społeczności. Do obowiązków asystenta 
należały również budowa dobrego kontaktu między rodzicami uczniów a szkołą, informowanie 
rodziców o przebiegu nauki, a także kontrola frekwencji uczniów i postępów w nauce. z kolei zadaniem 
nauczycieli wspomagających edukację romów jest nadzór nad postępami dzieci w nauce, prowadzenie 
zajęć wyrównawczych, pomoc w odrabianiu lekcji i stały kontakt z rodziną.

znacznie większą aktywność w podejmowaniu zadań lub projektów ukierunkowanych na wsparcie 
mniejszości romskiej stwierdzono w pozostałych gminach. 

 y Urząd Miejski w Obornikach wykorzystywał dotacje celowe pozyskane na ten cel zgodnie z przeznaczeniem 
i w terminach określonych w umowach. W okresie objętym kontrolą, Gmina wniosła środki własne w wysokości 
5,8 tys. zł do zadania pn. „Kontynuacja poprawy sytuacji bytowej Romów zamieszkałych w Obornikach  
przy ul. Droga Leśna, poprzez wykonanie etażowego ogrzewania gazowego”, współfinansowanego z dotacji 
celowej w kwocie 46,7 tys. zł.

 y Na pozytywna ocenę zasługują działania Gminy Wadowice, zmierzające do aktywizacji zawodowej przedstawicieli 
mniejszości romskiej (poprzez organizację szkoleń) oraz ich zatrudnianie w jednostkach podległych Urzędowi Gminy. 
Np. w kwietniu 2013 r. z dwoma mieszkańcami tej Gminy, pochodzenia romskiego, zawarto umowy o pracę na czas 
określony, w charakterze robotnika gospodarczego. Umowy te przedłużono do końca października 2013 r., a kolejne 
umowy zawarto w kwietniu 2014 r, które obowiązywały do końca października 2014 r. 

 y W Zabrzu w latach 2012–2014, asystenci romscy byli zatrudniani53 bezpośrednio przez dyrektorów szkół, 
do których uczęszczały dzieci i młodzież pochodzenia romskiego. I tak: w roku szkolnym 2011/2012 zatrudniono 
siedmiu asystentów romskich, w tym pięciu na czas nieokreślony i dwóch na czas określony; w roku szkolnym 
2012/2013 zatrudniono siedmiu asystentów, z czego jedną osobę na czas nieokreślony, a sześć na czas określony; 
w roku szkolnym 2013/2014 r. zatrudniono siedmiu asystentów na czas nieokreślony; na rok szkolny 2014/2015 
zatrudniono siedmiu asystentów, w tym dwóch na czas określony i pięciu na czas nieokreślony.

 y Tylko w Gminie Wrocław, jako jedynej z sześciu skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego, szkoły 
niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych występowały o dotację w ramach zwiększonej części oświatowej 
subwencji ogólnej w związku z kształceniem dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego, którą to dotację 
otrzymywały. W pozostałych skontrolowanych j.s.t. potrzeby takie nie zostały nawet zidentyfikowane.

52  po zwiększeniu część oświatowa subwencji wyniosłaby ok. 12,9 tys. zł na jednego ucznia romskiego.

53  na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz na podstawie umów o pracę na czas określony.
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za przykład dobrych praktyk należy uznać, realizowany w latach 2012–2014, nakładem 
3 083,4 tys. zł54, przez wrocławskie centrum rozwoju społecznego w partnerstwie z Fundacją 
In posterum oraz Fundacją Integracji społecznej prom, projekt „różni obywatele – jedno miasto”, 
finansowany ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w ramach europejskiego 
Funduszu społecznego oraz budżetu państwa.

 y Oferta tego projektu została skonstruowana w porozumieniu ze społecznością romską, w tym z osobami 
bezrobotnymi i w odpowiedzi na ich oczekiwania. Grupę docelową projektu stanowiło 180 Romów z Wrocławia 
(100 Romek i 80 Romów), w tym 30 dzieci (15 dziewcząt i 15 chłopców) oraz 70 pracowników służb publicznych 
i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz społeczności romskiej. Celami tego projektu było podniesienie 
poziomu edukacyjnego o świadomości obywatelskiej 140 Romów, poprzez poradnictwo prawne, socjalne, 
zdrowotne i edukacyjne; zwiększenie potencjału edukacyjnego 30 dzieci romskich, poprzez specjalistyczne 
wsparcie edukacyjne (m.in. zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna); podniesienie potencjału zatrudnienia 
45 wrocławskich Romów, poprzez doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże, grupy samopomocowe; 
wzmocnienie kompetencji 70 przedstawicieli wrocławskich służb publicznych i NGO, poprzez wzrost wiedzy 
i umiejętności w zakresie usług świadczonych społeczności romskiej.

3.2.5.  wykorzystanie i rozliczanie przez organizacje pozarządowe środków publicznych, w tym środków 
udzielonych z dotacji celowej budżetu państwa

kontrola organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności romskiej przeprowadzona 
została w zakresie, w jakim wykorzystywały one środki publiczne, otrzymane z dotacji pochodzących 
m.in. z ministerstw (głównie maic) i z urzędów gmin, pod względem kryteriów legalności 
i gospodarności.
1. w przypadku dwóch (spośród siedmiu skontrolowanych) jednostek spoza sektora finansów 
publicznych stwierdzono naruszenie procedury składania wniosków o dotację na realizację zadań 
objętych Programem romskim, która uregulowana została szczegółowo zarządzeniem nr 4 ministra 
administracji i cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r.

 y W Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce zs. w Pabianicach (województwo łódzkie) nie wszystkie 
wnioski spełniały wymogi formalne. Dotyczyło to wniosku na 2012 r. w sprawie realizacji zadania pt. „Działalność 
świetlicy integracyjnej w Skierniewicach” oraz wniosku na 2013 r. w sprawie realizacji zadania pt. „Obsługa zadań 
zleconych”. Przyczyną popełnionych błędów było niedopatrzenie ze strony beneficjenta. W obu przypadkach 
Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych skierował do tego stowarzyszenia 
stosowne pisma, w których wskazał błędy formalne i zwrócił się o poprawienie wniosków.

 y Wnioski Fundacji Integracji Społecznej PROM z Wrocławia w sprawie realizacji zadań i przyznanie dotacji z budżetu 
państwa, składane w latach 2012–2013 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie zawierały dat sporządzenia, 
co uniemożliwiało jednoznaczną identyfikację dokumentów oraz stwierdzenie ich aktualności. Nie zostały 
równieżopatrzone datami wpływu, co skutkowało brakiem możliwości stwierdzenia terminowego ich przedłożenia.  
Jako przyczynę wskazano brak przedmiotowych zapisów w obowiązujących drukach sprawozdań.

2. na siedem skontrolowanych ngo, w czterech w latach 2012–2013 i w dwóch w 2014 r. nie prowadzono 
wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków udzielonej dotacji oraz wydatków dokonywanych 
z tych środków (caritas Diecezji tarnowskiej, towarzystwo krzewienia kultury i tradycji romskiej „kałe 
jakha” w krakowie uczniowski klub sportowy taekwon-do w zabrzu, wielkopolskie stowarzyszenie 
romów z siedzibą w pleszewie). takie działania, a w zasadzie ich zaniechania, były niezgodne 
z przepisami art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 16 ust. 5 ustawy o wolontariacie, 
a także z postanowieniami umów zawartych w tym zakresie z wojewodami. jako przyczynę takich 
zaniechań beneficjenci wskazali niedoinformowanie o konieczności prowadzenia takiej ewidencji.

54  w 2012 r. – 268,1 tys. zł, w tym: środki ue – 227,9 tys. zł, środki budżetu państwa – 40,2 tys. zł; w 2013 r. – 1 654,9 tys. zł, 
w tym: środki ue – 1 406,6 tys. zł, środki budżetu państwa – 248,2 tys. zł; w 2014 r. – 1 160,4 tys. zł, w tym: środki ue  
– 986,3 tys. zł, środki budżetu państwa – 174,1 tys. zł.
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3. w dwóch organizacjach pozarządowych (spośród siedmiu skontrolowanych) stwierdzono 
naruszenie przepisów art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi podstawą zapisów 
w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, 
tj. faktury, rachunki, lista wypłat, raporty kasowe, historia rachunku bankowego. 

 y Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do w Zabrzu nie dysponował – wg stanu na dzień 22 grudnia 2014 r.  
– wszystkimi fakturami dokumentującymi jego zobowiązania z tytułu realizacji zadania, dofinansowanego 
przez Śląski Urząd Wojewódzki.

 y Do rozliczeń dotacji za 2012 r. i 2013 r. Caritas Diecezji Tarnowskiej przyjmowała faktury, w których zapisy  
pod względem formalnym naruszały postanowienia art. 21 i art. 22 ustawy o rachunkowości oraz art. 106 ustawy 
o podatku od towarów i usług. Dotyczyło to w szczególności braku jednoznacznego określenia nazwy (rodzaju) 
wykonania poszczególnych usług, jednostek miary i zakresu wykonywanych usług oraz cen jednostkowych. 
W 2012 r. przyjęto do rozliczeń pięć takich faktur na łączną kwotę 46,2 tys. zł, a w 2013 r. trzynaście faktur 
na łączną kwotę 20,1 tys. zł, co w stosunku do kwot rozliczanych dotacji w tych okresach stanowiło kolejno 
59,6% i 24,2%. Sytuacje te tłumaczono przekonaniem, że obowiązek prawidłowego wystawiania faktur ciąży 
na dostawcy usługi.

4. środki przekazane ngo na realizację zadań objętych Programem romskim były na ogół 
prawidłowo wykorzystywane i rozliczane. podmioty te wywiązywały się z zobowiązań zawartych 
w podpisanych z wojewodami umowach o dotację, w szczególności realizując zgłaszane projekty. 
wydatki ze środków dotacji dokonywane były zgodnie z określonym w umowach przeznaczeniem. 
otrzymane środki dotacji rozliczono terminowo, a sporządzone sprawozdania z realizacji zadań 
zawierały informacje zgodne z dokumentacją źródłową. nieprawidłowości w tym zakresie 
ujawniono w dwóch skontrolowanych jednostkach.

 y Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów z siedzibą w Pleszewie niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystało część 
dotacji udzielonej z budżetu państwa w kwocie 1 700 zł, a w konsekwencji w sprawozdaniu końcowym z realizacji 
w 2012 r. zadania pn. „Biuro porad obywatelskich”, ujęło wydatki, które nie powinny być finansowane środkami 
z dotacji. Przyczyn ich ujęcia Prezes Stowarzyszenia nie potrafił uzasadnić.

 y W 2013 r. Caritas Diecezji Tarnowskiej wydatkowała dwukrotnie, na podstawie jednej faktury z 19 grudnia 2013 r., 
kwotę 2,2 tys. zł za gaz zużyty w okresie od 14 grudnia 2012 r. do 16 grudnia 2013 r. Przyczyną był brak 
informacji, iż jedna z tych faktur była fakturą korygującą.

5. pojedyncze, a przy tym natury formalnej, były nieprawidłowości w sprawozdaniach skontrolowanych 
ngo z wykonania zadania publicznego, na które zawarta została umowa z wojewodą. nieprawidłowości 
takie stwierdzono w sprawozdaniach dwóch (spośród siedmiu) skontrolowanych jednostek  
spoza sektora finansów publicznych.

 y Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” w Krakowie nierzetelnie sporządziło sprawozdanie 
końcowe z wykonania zadania publicznego pn. „Kolonia dla dzieci i młodzieży”, realizowanego w 2014 r. 
W sprawozdaniu tym podano nieprawidłową liczbę (31) dzieci uczestniczących w tej kolonii, tj. większą o jedną 
osobę od faktycznie w niej uczestniczących. Nie wykazano przy tym uczestnictwa w kolonii koordynatora. 
Nieprawidłowość tę Prezes Stowarzyszenia uzasadnił błędnym zapisem w sprawozdaniu końcowym.

 y Sprawozdania Fundacji Integracji Społecznej PROM z Wrocławia w sprawie realizacji dotowanych zadań, składane 
do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w latach 2012–2013, nie zawierały dat sporządzenia, co uniemożliwiało 
stwierdzenie ich aktualności w momencie składania. Nie zostały też udokumentowane daty ich wpływu do DUW, 
co uniemożliwiało stwierdzenie czy zostały przedłożone w obowiązującym terminie. Jako przyczynę wskazano 
brak przedmiotowych zapisów w obowiązujących drukach sprawozdań.
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3.2.6.  Działania podejmowane wobec grup rumuńskich romów, mieszkających na nielegalnych 
koczowiskach przy ul. kamieńskiego i ul. paprotnej we wrocławiu

1. w latach 2012–2014 na terenie wrocławia istniały dwa koczowiska, zamieszkiwane przez 
rumuńskich romów:

 y przy ul. Kamieńskiego55, na terenie pozostałym po ogródkach działkowych – własność Gminy Wrocław;

zdjęcie nr 2
koczowisko przy ul. kamieńskiego

Źródło: Zdjęcie własne NIK.

 y przy ul. Paprotnej 56, na niezabudowanej działce w pobliżu zbiornika wodnego – własność Zarządu Zieleni 
Miejskiej 57.

zdjęcie nr 3
koczowisko przy ul. paprotnej

Źródło: Zdjęcie własne NIK.

55  Działka nr 35/5 am-4, 11/24 am-4; 12 am-4, 13 am-4, 14 am-4, 34 am-4 obręb karłowice.

56  Działka 4/8 am-5 obręb poświętne.

57  jednostka budżetowa gminy wrocław.
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romowie rumuńscy, jako obywatele kraju członkowskiego unii europejskiej, mogą przebywać 
na terenie polski oraz podejmować legalną pracę. przysługuje im również prawo do edukacji, 
jednakże po spełnieniu określonych warunków. zgodnie z obowiązującymi przepisami są oni 
zobligowani do zarejestrowania swojego pobytu po upływie określonego czasu od pojawienia się 
na terytorium innego kraju członkowskiego unii europejskiej. niemniej, w związku ze zniesieniem 
kontroli paszportowej na granicach wewnętrznych unii europejskiej, brak jest mechanizmów 
umożliwiających ustalenie czasu, jaki spędzili na terytorium polski. brak rejestracji pobytu uniemożliwia 
mieszkańcom obu koczowisk korzystanie z pomocy społecznej oraz usług powiatowego urzędu pracy. 
jednakże warunkiem rejestracji pobytu jest m.in. posiadanie legalnej pracy i ubezpieczenia. 
romowie z wrocławskich koczowisk nie spełniają tych warunków.

liczba osób przebywających na koczowiskach była zmienna, zależna od pory roku oraz wydarzeń i imprez 
o charakterze masowym, mających miejsce we wrocławiu. w czasie oględzin, przeprowadzonych 
w ramach kontroli nIk, na koczowisku przy ul kamińskiego przebywało ok 20–30 osób, w tym dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, natomiast na koczowisku przy ul. paprotnej zamieszkiwała 
dziewięcioosobowa rodzina58. głównym źródłem utrzymania ich mieszkańców – według danych 
policji i straży miejskiej – było żebractwo, w które angażowane były także dzieci. pojedynczy 
członkowie tych społeczności sporadycznie podejmowali się prac dorywczych.

społeczność romska obu koczowisk zamieszkiwała w prowizorycznych obiektach (barakach), 
zbudowanych z zebranych surowców wtórnych. w obiektach tych nie było żadnych instalacji 
sanitarnych. Źródłem ciepła były piece, służące zarówno do ogrzewania, jak i gotowania. energia 
elektryczna pochodziła z  agregatów prądotwórczych. teren koczowisk był zdewastowany 
i zanieczyszczony. warunki, w  jakich przebywali mieszkańcy obu osad, były bardzo trudne,  
nie mieściły się w przyjętych normach społecznych. przeprowadzona w 2013 r. (na wniosek urzędu 
miejskiego wrocławia) przez powiatowego Inspektora nadzoru budowlanego inspekcja baraków 
zamieszkiwanych przez społeczność romską wykazała, że wzniesione przez romów obiekty,  
jak również sposób ich eksploatacji, stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia osób w nich 
przebywających. Do końca 2014 r. zagrożenia tego nie wyeliminowano z powodu wciąż toczącego 
się postępowania sądowego, wytoczonego przez gminę wrocław o opróżnienie, opuszczenie 
i wydanie nieruchomości stanowiących własność gminy wrocław.

w 2012 r., podczas kontroli przeprowadzonej wspólnie przez pracowników miejskiego ośrodka 
pomocy społecznej i straży miejskiej wrocławia, sprawdzono dokumenty potwierdzające tożsamość 
i obywatelstwo 56 osób rezydujących na koczowisku przy ul. kamieńskiego. w 2013 r. w ramach 
ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych59 dokonano spisu osób przebywających 
na tym koczowisku. ujawniono wówczas 42 osoby, w tym 24 osoby poniżej 18-go roku życia.

w badanym okresie jednostki stale monitorujące teren obu koczowisk, tj. miejski ośrodek pomocy 
społecznej i straż miejska, nie zarejestrowały przypadków nierespektowania i naruszania prawa 
oraz dyskryminacji osób je zamieszkujących. natomiast w dniu 18 kwietnia 2013 r. do biura rady 
miejskiej wrocławia wpłynęła interpelacja radnego wrocławia w sprawie artykułów oraz wydarzeń 

58  według informacji straży miejskiej w lipcu 2014 r. koczowisko przy ul. kamieńskiego zamieszkiwało 28 osób dorosłych 
oraz 20 dzieci, natomiast przy ul. paprotnej teren zamieszkiwało siedmiu dorosłych i troje dzieci.

59  przeprowadzonego na zlecenie i zgodnie z wytycznymi ministerstwa pracy i polityki społecznej.
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internetowych60, mających charakter rasistowski i nawołujących do agresywnych działań wobec 
społeczności romów przebywających przy ul. kamieńskiego. w sprawie tej interweniowała 
prokuratura i policja, która w dniu 5 listopada 2014 r. wszczęła dochodzenie w sprawie publicznego 
nawoływania do nienawiści na portalu społecznościom wobec osób narodowości romskiej, 
zamieszkujących wrocławskie koczowiska61.

2. polityka imigracyjna nie należy do kompetencji administracji samorządowej, lecz – zgodnie 
z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach62 oraz ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
ochrony na terytorium RP63 – do administracji rządowej.

2.1. urząd miejski wrocławia podejmował jednak działania ukierunkowane na pomoc romom 
zamieszkującym koczowiska, w tym na zmianę ich sytuacji bytowej. w celu poprawy warunków 
sanitarnych, a także ochrony zdrowia, na terenie koczowiska przy ul. kamieńskiego zostały ustawione 
trzy przenośnie toalety oraz kontener na śmieci64. Dwa razy w tygodniu dostarczana była woda pitna. 
w latach 2012–2014 koszty tej inicjatywy urzędu wyniosły 157 tys. zł. ponadto w 2012 r. i 2013 r. 
urząd, we współpracy z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz stowarzyszeniem 
na rzecz społeczeństwa wielokulturowego „nomada”, zorganizował akcje szczepień dla dzieci 
z terenu koczowiska.

 y W 2013 r. Urząd Miejski Wrocławia uruchomił Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Romów, w którym w obecności 
tłumacza języka rumuńskiego, przekazywano informacje związane z koniecznością oraz procedurą rejestracji 
pobytu, dotyczące konieczności realizacji przez dzieci obowiązku szkolnego, konsekwencji wynikających 
z żebractwa oraz możliwości skorzystania z pomocy społecznej. Ponadto, na przełomie lat 2012 i 2013, 
z inicjatywy Urzędu funkcjonował Punkt Informacyjny „Infolink”, oferujący wsparcie asystenta w załatwianiu 
spraw urzędowych65. W okresach zimowych społeczności romskiej z koczowisk oferowano możliwość skorzystania 
ze schronisk, noclegowni i jadłodajni.

podkreślić należy, że społeczność koczowisk nie posiada ubezpieczeń pozwalających na korzystanie 
z bezpłatnej służby zdrowia, niemniej jednak w sytuacjach zagrożenia utraty życia i zdrowia, 
usług medycznych udzielał im wojewódzki szpital specjalistyczny przy ul. kamieńskiego  
oraz inne szpitale we wrocławiu.

2.2. w celu rozwiązania problemu funkcjonowania we wrocławiu koczowisk romskich, urząd miejski 
wrocławia podejmował działania służące wypracowaniu pomocy systemowej w tym zakresie, 
współpracując oraz nawiązując kontakt m.in. z:

 y organizacjami pozarządowymi, zainteresowanymi pomocą i wsparciem społeczności rumuńskich Romów, 
tj. Nomada, Wieża Babel, In Posterum, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Harangos, Ludzie Ludziom. 
Przykładem współpracy była inicjatywa, podjęta w 2014 r., w której Gmina Wrocław wystąpiła w roli 
partnera w projekcie „Pojutrze – system wsparcia imigrantów romskich wykluczonych społecznie”, złożonym  
przez Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich66. Ostatecznie projekt 
nie otrzymał dofinansowania z uwagi na brak gwarancji osiągnięcia wymiernych rezultatów;

60  „[1] narodowe odrodzenie polski na portalu Facebook ogłosiło wydarzenia pt.: „likwidacja cygańskiego koczowiska” 
i „wrocław wolny od nielegalnej cygańskiej imigracji”. [2] artykuł "ostateczne rozwiązanie problemu cygańskich koczowisk?" 
- http://www.nacjonalista.pl/2013/04/08/ostateczne-rozwiazanie-problemu-cyganskich-koczowisk/.

61  postępowanie nie zostało zakończone.

62  Dz. u. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.

63  Dz. u. z 2012 r., poz. 680 ze zm.

64  urząd miasta zapewnił również odbiór nieczystości z toalet oraz kontenera.

65  przy udzielaniu pomocy zapewniono możliwość komunikacji w języku obcym, w tym rumuńskim.

66  priorytet II – aktywne społeczeństwo, kierunek działania 5 – wspieranie różnorodnych form integracji społecznej, kulturowej 
i obywatelskiej.
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 y szkołami67 w celu umożliwienia dzieciom romskim realizacji obowiązku szkolnego. W 2013 r. Szkoła Podstawowa 
nr 74 zadeklarowała gotowość przyjęcia dzieci z koczowiska oraz udostępniła nieodpłatnie sale dydaktyczne i salę 
gimnastyczną dla przygotowania ich do podjęcia edukacji. Zapewniała im dodatkowo obiady oraz wyposażenie 
w pomoce szkolne. Sale dydaktyczne na zajęcia dla dzieci udostępniało również Liceum Ogólnokształcące nr 10. 
Natomiast w Szkole Podstawowej nr 20 oraz Gimnazjum nr 24 zorganizowano oddział zajęć wyrównawczych 
dla dzieci różnych grup wiekowych, obejmujących m.in. naukę czytania, pisania i słownictwa oraz zajęcia 
manualne. W czasie kontroli dzieci uczęszczały na zajęcia odbywające się w trybie indywidualnym, gdzie nauka 
trwała dwie godziny trzy dni w tygodniu (praktycznie bez kontaktu z polskimi rówieśnikami);

 y Przewodniczącym Krajowej Agencji ds. Romów w Rumunii, Ambasadą Rumunii oraz Konsulem Generalnym 
Rumunii w Polsce w celu zmotywowania społeczności romskiej do rejestracji pobytu w Polsce;

 y Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej – w związku z przygotowaniem przez Urząd Miejski Wrocławia założeń projektu68 
obejmującego wsparcie w adaptacji członków społeczności rumuńskich Romów oraz pod kątem rozwiązania 
problemu nielegalnych koczowisk;

 y mieszkańcami osiedli przylegającymi do koczowisk – w celu diagnozy problemów występujących w związku 
z funkcjonowaniem koczowisk romskich.

3. barierą we wdrażaniu i organizacji przez urząd miejski wrocławia bezpośrednich działań 
pomocowych, było przede wszystkim niepodejmowanie lub nieskuteczne podejmowanie przez 
społeczność romską prób zalegalizowania pobytu na terytorium polski, które otworzyłoby im drogę  
do opieki socjalnej, świadczeń pomocy społecznej oraz podjęcia legalnej pracy. z uwagi na okoliczności 
i doniesienia służb porządkowych69 wskazujące, że społeczność romska z koczowisk nie respektuje 
podstawowych zasad współżycia społecznego oraz nie jest jednoznacznie zainteresowana 
dostosowaniem się do obowiązującego w polsce stanu prawnego, a także biorąc pod uwagę 
doniesienia mieszkańców o zakłócaniu przez społeczność romską porządku, ładu i bezpieczeństwa70, 
jak również ich działania polegające na zanieczyszczaniu i dewastacji zajętego terenu, urząd miejski 
wrocławia w okresie marzec–maj 2013 r. dwukrotnie wezwał członków społeczności koczowiska  
przy ul. kamieńskiego do opróżnienia i opuszczenia nielegalnie zajmowanego terenu. ponieważ 
wezwania pozostały bez odpowiedzi, w dniu 10 kwietnia 2013 r. we właściwej miejscowo komendzie 
policji złożono żądanie ścigania wykroczenia polegającego na bezprawnym zajęciu terenu położonego 
przy ul. kamieńskiego, a w dniu 19 kwietnia 2013 r. do sądu rejonowego dla wrocławia-Fabrycznej 
złożono pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie nieruchomości stanowiących własność gminy 
wrocław. od daty złożenia pozwu odbyły się trzy rozprawy sądowe (22 listopada 2013 r. oraz 10 stycznia 
i 21 lutego 2014 r.) i mimo upływu około dwóch lat brak jest ostatecznego rozstrzygnięcia.

powództwo gminy wrocław o opuszczenie i wydanie nieruchomości przy ul. kamieńskiego 
pełniło również funkcję prewencyjną. w opinii urzędu miejskiego wrocławia funkcjonowanie 
koczowiska w obecnym kształcie – ze względu na warunki organizacyjne i sanitarne – może 

67  szkoły podstawowe nr 20, nr 50 i nr 83; gimnazja nr 24 i nr 27, liceum ogólnokształcące nr 10.

68  pod roboczą nazwą: „romowie rumuńscy”. projekt ten wykorzystywany jest w pracach, powołanej przez ministra spraw 
wewnętrznych eksperckiej grupy roboczą w sprawie obywateli rumunii narodowości romskiej, przebywających na terenie 
wrocławia.

69  policji oraz straży miejskiej.

70  po wypowiedzi konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego, zawartej 
w artykule pt. „lekarze: koczowisko romów to siedlisko chorób zakaźnych”, zamieszczonym w gazecie wrocławskiej 
z dnia 6 marca 2014 r., stowarzyszenie nomada wystosowało skargę w sprawie tej wypowiedzi. w odpowiedzi z dnia 
7 kwietnia 2014 r. wojewoda Dolnośląski poinformował o przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym wskazując, 
że nie stwierdzono, aby intencją konsultanta wojewódzkiego było zamierzone działanie na niekorzyść grupy rumuńskich 
romów, lecz odniesienie się do całokształtu problematyki związanej z zagrożeniem epidemiologicznym. warunki, 
w jakich zamieszkują rumuńscy romowie we wrocławiu, mają poważny i niepokojący wpływ na wzrost zagrożenia 
epidemiologicznego dla mieszkańców lokalnej społeczności.
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stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób w nim zamieszkujących, destrukcyjnie 
wpływać na środowisko, powodować niepokoje społeczne wśród mieszkańców pobliskich osiedli  
oraz potencjalne akty agresji wobec społeczności romów. niewystąpienie z przedmiotowym 
pozwem byłoby przyzwoleniem istniejącego stanu rzeczy i wiązałoby się z dalszym funkcjonowaniem 
koczowiska w obecnym kształcie (lub jego rozwojem), a także sygnałem aprobowania przez 
władze wrocławia braku poszanowania prawa własności, lekceważenia innych norm prawnych 
oraz równości wobec prawa.

z uwagi na to, że problem koczowisk na terenie wrocławia ma charakter wielowątkowy (m.in. społeczny, 
edukacyjny, ochrony zdrowia, humanitarny, bezpieczeństwa publicznego oraz międzynarodowy), 
działania urzędu miejskiego wrocławia wobec grupy rumuńskich romów, mieszkających 
na nielegalnych koczowiskach przy ul. kamieńskiego i ul. paprotnej, należy ocenić pozytywnie, 
mimo pojawiających się, niekorzystnych publikacji prasowych, negatywnych opinii osób fizycznych 
i podmiotów spoza sektora finansów publicznych. przy braku ustawowych kompetencji do kreowania 
zadań z zakresu migracji, urząd miejski wrocławia realizował działania pomocowe i doraźne  
dla mieszkańców koczowisk, jak również podjął próbę wypracowania rozwiązań systemowych. 
ponadto sygnalizował istnienie problemu i jego uwarunkowań organom administracji państwowej, 
a także aktywnie uczestniczył we wszelkich inicjatywach organizowanych w celu rozwiązania sytuacji 
społeczności koczowisk.

4. zadania związane ze zjawiskiem migracji należą do kompetencji administracji rządowej, 
którą reprezentuje wojewoda Dolnośląski. w strukturze organizacyjnej Dolnośląskiego urzędu 
wojewódzkiego zadania te realizował wydział spraw obywatelskich i cudzoziemców. stosownie 
do zapisów § 42.5 regulaminu organizacyjnego Dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego do zadań 
oddziału ds. spraw obywateli unii europejskiej, wchodzącego w skład tego wydziału, należało 
m.in. prowadzenie postępowań w sprawach obywateli państw członkowskich unii europejskiej 
i członków ich rodzin. przedmiotowy regulamin organizacyjny nie uwzględniał zadań dotyczących 
nielegalnych koczowisk, gdyż jest to nowe zagadnienie, występujące do tej pory w krajach 
członkowskich unii europejskiej o zdecydowanie większej migracji. w polskim porządku prawnym, 
w szczególności w świetle ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium rzeczpospolitej 
polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
i członków ich rodzin71, obowiązują regulacje prawne różnicujące sytuację prawną cudzoziemców 
spoza krajów unii europejskiej od obywateli krajów członkowskich ue. zważywszy na fakt, iż osoby 
koczujące przy ul. kamieńskiego i ul. paprotnej byli obywatelami unii europejskiej pochodzenia 
romskiego, tym samym nie mogli być oni traktowani jak cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, co miało istotne znaczenie dla określenia ich statusu prawnego, 
swobód, praw i obowiązków.

5. od 2012 r., co pół roku, wojewoda Dolnośląski zwracał się do straży granicznej, policji i straży 
miejskiej we wrocławiu o monitorowanie, w granicach obowiązującego prawa, koczowisk  
we wrocławiu i przekazywanie stosownych informacji. organy te nie stwierdziły na koczowiskach 
zjawiska handlu ludźmi, tj. przestępstwa z art. 189a w związku z art. 115 § 22 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny72, a tylko takie zachowania mogłyby stanowić powód, np. deportacji 
romów.

71  Dz. u. z 2014 r., poz. 1525.

72  Dz. u. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.
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pierwsze, zainicjowane przez Dolnośląski urząd wojewódzki, spotkanie w sprawie rozwiązania 
problemu przebywających we wrocławiu rumuńskich romów odbyło się w dniu 11 kwietnia 2012 r. 
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji miejskich i wojewódzkich, straży granicznej, straży 
miejskiej, organizacji pozarządowych, oraz zainteresowanych. na spotkaniu tym nie padły jednak 
konkretne propozycje rozwiązania problemu. w dniu 13 września 2013 r. w siedzibie Dolnośląskiego 
urzędu wojewódzkiego odbyło się spotkanie z ovidim Drangą, ambasadorem rumunii w polsce, 
który zadeklarował pomoc w pozyskaniu dokumentów potrzebnych do legalizacji pobytu rumuńskich 
romów. kolejne spotkanie zorganizowano w dniu 16 kwietnia 2014 r. jego uczestnikami byli  
m.in. sekretarz stanu – przewodniczący krajowej agencji ds. romów w rumunii oraz konsul 
generalny rumunii w polsce. uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele społeczności rumuńskiej 
zadeklarowali chęć zmiany obecnej sytuacji życiowej, w tym udział ich dzieci w edukacji, zamiar 
podjęcia pracy oraz rejestracji pobytu. spotkania te nie przyniosły, jak dotychczas, oczekiwanych 
rezultatów rozwiązania przedmiotowego problemu.

pożądaną inicjatywą było powołanie przez wojewodę Dolnośląskiego, w czerwcu 2014 r., zespołu 
doradczego73, któremu wyznaczono zadanie poszukiwania rozwiązań, w ramach obowiązującego 
w polsce prawa, przyczyniających się do poprawy sytuacji związanej z pobytem rumuńskich 
romów we wrocławiu oraz uwzględniających interes mieszkańców gminy wrocław, skarżących 
się na uciążliwe sąsiedztwo związane z  istnieniem koczowisk. w skład tego zespołu weszło  
21 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, nadodrzańskiego oddziału 
straży granicznej, komendy wojewódzkiej policji we wrocławiu, ambasady rumunii, rzecznika 
praw obywatelskich, przedstawicielstwa regionalnego komisji europejskiej we wrocławiu, urzędu  
ds. cudzoziemców, narodowego Funduszu zdrowia i uniwersytetu wrocławskiego. Do końca 2014 r. 
odbyło się pięć spotkań grup eksperckich, zorganizowanych w ramach tego zespołu doradczego. 
jego działania ustabilizowały sytuację i dały podwaliny pod współpracę instytucji publicznych  
i ngo z rumuńskimi romami. 

6. problemy związane z grupą rumuńskich romów, mieszkających we wrocławiu na nielegalnych 
koczowiskach wykraczają poza kompetencje administracji rządowej i samorządowej wrocławia 
i wymagają rozwiązań systemowych. Dlatego w ministerstwie spraw wewnętrznych powołano 
ekspercką grupę roboczą w sprawie obywateli rumunii narodowości romskiej, przebywających 
na terenie wrocławia oraz problemów, jakie wynikają z ich obecności. zadaniem tego zespołu ma 
być pogłębiona diagnoza sytuacji oraz przedstawienie propozycji rozwiązań. brak jednolitej i spójnej 
procedury postępowania władz państwowych i samorządowych w odniesieniu do istniejącego 
problemu wymaga niezwłocznych uregulowań w tej materii. konkretnych rozwiązań wymagają 
zarówno kontrola, jak i potencjalna egzekucja rejestracji pobytu na terenie rzeczypospolitej polskiej 
oraz zakres i źródła finansowania ewentualnej pomocy dla koczujących.

Dalsze działania administracji rządowej i samorządowej w stosunku do wrocławskiej grupy 
rumuńskich romów uzależnione są od rozstrzygnięcia niezawisłego sądu74 w przedmiocie pozwu 
gminy wrocław, złożonego w dniu 19 kwietnia 2013 r. o opróżnienie, opuszczenie i wydanie 
nieruchomości będących własnością gminy wrocław.

73  zarządzeniem nr 150 z dnia 10 czerwca 2014 r.

74  sądu rejonowego dla wrocławia-Fabrycznej.
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pozytywnie ocenić należy działania organizacji pozarządowych, wspierających społeczność  
romów rumuńskich, udzielających im pomocy materialnej, prawnej i edukacyjnej, starających się 
pozyskiwać środki finansowe i nagłaśniających ich sytuację w mediach, w tym społecznościowych, 
a  także reprezentujących interesy romów wobec instytucji i monitorujących ich działania 
(zaniechania). pozytywnym tego przykładem może być opublikowany w grudniu 2014 r. raport 
stowarzyszenia na rzecz Integracji społeczeństwa wielokulturowego nomaDa, pn. „Wykluczenie 
systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu”. zawarte w nim 
wnioski i rekomendacje mogą być przedmiotem działań administracji publicznej, na rzecz rozwiązania 
problemu rumuńskich romów.
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 4.1  przygotowanie i organizacja kontroli

zagadnienia związane z działaniami administracji publicznej (w następstwie realizacji przez nią 
odpowiednich ustaw) na rzecz sytuacji mniejszości romskiej w polsce, nie były przedmiotem 
odrębnych kontroli nIk. zostały natomiast objęte, prowadzonymi w 2009 r. w ramach kontroli 
realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, badaniami 
dotyczącymi działań administracji publicznej wobec wszystkich (13) ustawowo działających w polsce 
mniejszości narodowych i etnicznych. kontrola ta, w odniesieniu do mniejszości romskiej, wskazała  
m.in. na nieprawidłowości w realizacji Programu romskiego, które dotyczyły w szczególności 
niezrealizowania przez mswia dwóch z pięciu rekomendacji audytu wewnętrznego, braku 
kontroli zlecanych zadań i rzetelnej weryfikacji sprawozdań z ich realizacji w dwóch urzędach 
wojewódzkich, niepodejmowaniu przez dwie szkoły działań w zakresie pozyskiwania środków 
na wsparcie edukacji uczniów romskich i niezapewnieniu uczniom tej mniejszości warunków 
do pełnego ich uczestnictwa w procesie edukacyjnym oraz nieprzestrzeganiu w trzech szkołach 
warunków zatrudniania asystentów romskich.

wykorzystanie środków budżetowych na rzecz mniejszości romskiej było także analizowane 
w ramach corocznych kontroli nIk wykonania budżetu państwa – części 43 – Wyznania religijne 
oraz mniejszości narodowe i etniczne. na przykład, w analizie wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r.75 wskazano, że na realizację 573 zadań w ramach Programu 
romskiego wydano 9,6 mln zł, w tym na edukację 5,2 mln zł, na poprawę sytuacji bytowej 2,9 mln zł, 
a na wsparcie szkoleniowe dla asystentów edukacji romskiej 0,6 mln zł.

niniejszą kontrolą objęto sześć województw o największej liczbie osób, które podczas ostatniego 
powszechnego spis ludności z 2011 r. zadeklarowały swoją przynależność do mniejszości romskiej. 
z kolei doboru do kontroli gmin i organizacji pozarządowych dokonały we własnym zakresie 
uczestniczące w kontroli jednostki organizacyjne nIk, z uwzględnieniem: liczebności społeczność 
romskiej oraz ilości i charakteru wpływających do nIk skarg (gminy), lub wielkości udzielonych 
dotacji (organizacje pozarządowe).

w toku kontroli zasięgnięto informacji w  kuratoriach oświaty, komendach wojewódzkich  
policji (kwp) i urzędach marszałkowskich skontrolowanych województw.

analizy ryzyka kontrolowanej działalności dokonano w oparciu o badanie aktów normatywnych, 
wyniki wcześniej przeprowadzonych kontroli, wiedzę pozyskaną ze stron internetowych jednostek 
przewidzianych do kontroli oraz informacje medialne.

 4.2  postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

w wyniku kontroli skierowano do kierowników skontrolowanych jednostek w sumie 20 wystąpień 
pokontrolnych, zawierających oceny i uwagi oraz 28 wniosków pokontrolnych w sprawie usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości. w udzielonych odpowiedziach kierownicy tych jednostek 
poinformowali nIk o podjęciu działań celem realizacji wszystkich wniosków, z których osiem  
już zrealizowano. 

75  analiza wykonania budżetu państwa w 2013 r.
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w wystąpieniach pokontrolnych najwyższa Izba kontroli wnioskowała pod adresem:

1) ministra administracji i cyfryzacji o:
 − wykorzystanie uwag nIk podczas realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 

na lata 2014–2020, w szczególności określenie sposobu zbierania przez wojewodów informacji 
(ze wskazaniem ich źródeł) potrzebnych do wyliczenia poszczególnych wskaźników służących 
do oceny stopnia realizacji celów szczegółowych tego Programu;

2) wojewodów o:
 − wykorzystanie doświadczeń z realizacji Programu romskiego, z uwzględnieniem uwag wynikających 

z kontroli nIk, podczas wdrażania Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 
2014–2020;

 − opracowanie pisemnych zasad koordynacji przez wojewodę działań organów administracji rządowej 
w województwie w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych;

 − przeszkolenie pracowników, którym powierzono zadania związane z rozdzielaniem środków dotacji 
na realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020, pod kątem 
obowiązujących zasad gospodarowania środkami publicznymi i odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych;

 − rozważenie potrzeby i możliwości przeprowadzenia szkoleń beneficjentów dotacji z zakresu 
prawidłowości wypełniania wniosków i sprawozdań;

 − prowadzanie kontroli u beneficjentów, którym wojewoda udziela dotacji na realizację zadań 
publicznych na rzecz społeczności romskiej;

 − wzmożenie kontroli nad działalnością pełnomocników do spraw mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz nad sposobem wydatkowania i rozliczania udzielanych w tej materii dotacji;

3) prezydentów (burmistrzów) miast o:
 − przeprowadzenie analizy sytuacji i potrzeb mniejszości romskiej zamieszkałej na terenie gminy, 

w celu ustalenia ewentualnych obszarów udzielania wsparcia dla tej społeczności;
 − przeprowadzenie akcji informacyjnej, skierowanej do romów, mającej na celu wskazanie  

im możliwości podjęcia przez szkoły dodatkowych działań na rzecz podtrzymywania i rozwijania 
poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagania 
edukacji tych dzieci;

 − korzystanie z możliwości pozyskania zwiększonej subwencji oświatowej na zadania edukacyjne 
dotyczące uczniów należących do mniejszości romskiej;

4) zarządów fundacji i stowarzyszeń o:
 − prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków pochodzących z udzielonych 

dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
 − rzetelne sporządzanie wniosków stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje na realizację 

zadań publicznych na rzecz społeczności romskiej;
 − zapewnienie rzetelności sprawozdań z wykonania zadań realizowanych na rzecz społeczności 

romskiej.

z odpowiedzi udzielonych przez kierowników skontrolowanych jednostek wynikało m.in., że:
 − minister administracji i cyfryzacji zapewnił, iż uwagi wynikające z ustaleń przeprowadzonej 

kontroli zostaną uwzględnione przy ocenach realizacji Programu integracji społeczności romskiej 
w polsce na lata 2014–2020;
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 − wojewoda Dolnośląski zorganizował w styczniu 2015 r. szkolenie, adresowane do beneficjentów 
Programu integracji, w którym udział wzięły 33 podmioty realizujące na terenie województwa 
dolnośląskiego działania związane z ochroną praw mniejszości romskiej. szkolenie poświęcone  
było zasadom sporządzania wniosków o dotacje oraz mechanizmom finansowania zadań w 2015 r.;

 − wojewoda mazowiecki zadeklarował prowadzenie kontroli beneficjentów, który udzielono dotacji 
na realizację zadań na rzecz społeczności romskiej;

 − wojewoda śląski zorganizował szkolenie dla instytucji i organizacji z terenu województwa śląskiego, 
zainteresowanych uczestnictwem w Programie Integracji;

 − prezydent wrocławia zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, aby wsparcie uczniów pochodzenia 
romskiego w ramach Programu integracji, było najbardziej efektywne, z zachowaniem zasady 
celowości i gospodarności;

 − burmistrz miasta mława m.in. wystosował pismo do prezesa zarządu mazowieckiego stowarzyszenia 
romów w mławie z deklaracją współpracy oraz zorganizował spotkania z przedstawicielami 
społeczności romskiej, celem zapoznania się z jej potrzebami;

 − prezydent piotrkowa trybunalskiego zadeklarował przeprowadzenie działań w celu oszacowania 
potrzeb społeczności romskiej oraz zobowiązał dyrektorów szkół do zweryfikowania liczby 
uczniów romskich.

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości ujawnionych w skontrolowanych 
podmiotach wyniosły łącznie 91,5 tys. zł, z czego 66,3 tys. zł stanowiły kwoty wydatkowane 
z naruszeniem prawa, dotyczące przyjęcia przez caritas Diecezji tarnowskiej, do rozliczeń dotacji 
za 2012 r. i 2013 r., faktur, w których zapisy pod względem formalnym naruszały postanowienia 
art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości oraz art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług76, a 25,2 tys. zł 
stanowiły kwoty nienależnie uzyskane. ponadto, na wniosek nIk, wyegzekwowana została,  
jako korzyść finansowa, kwota 2,2 tys. zł. 

76  przywołany art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, został uchylony z dniem 1 stycznia 2014 r., 
zaś kwestie związane z wystawianiem faktur ustawodawca unormował w kolejnych przepisach ustawy (Dz. u. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 ze zm.).
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5.1.  wykaz skontrolowanych jednostek wraz z osobami zajmującymi 

kierownicze stanowiska, odpowiedzialnymi za kontrolowaną działalność

Lp. Jednostka Stanowisko Imię i nazwisko

I. Województwo dolnośląskie

1.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
we Wrocławiu

Wojewoda Dolnośląski

Tomasz Smolarz  
– od 12.03.2014 r.

Aleksander Marek Skorupa  
– od 28.12.2010 r. do 11.03.2014 r.

2. Urząd Miejski Wrocławia Prezydent Miasta Rafał Dutkiewicz

3.
Fundacja Integracji Społecznej „Prom”  
we Wrocławiu 

Zarząd Fundacji
Janusz Paweł Balkowski
Paweł Marek Czuba

II. Województwo łódzkie

4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska

5. Urząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak

6.
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów  
w Polsce

Prezes Stowarzyszenia Jan Wiśniewski

III. Województwo małopolskie

7. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wojewoda Małopolski Jerzy Miller

8. Urząd Miasta w Wadowicach Burmistrz Ewa Filipiak

9.
Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej 
Kałe Jakha w Krakowie

Prezes Towarzystwa Zenon Bołdyzer

10. Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie Dyrektor Ryszard Podstołowicz

IV. Województwo mazowieckie

11.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  
w Warszawie

Minister

Andrzej Halicki  
– od 22.09.2014 r.

Rafał Trzaskowski  
– od 3.12.2013 r. do 27.09. 2014 r.

Michał Boni  
– od 18.11.2011 r. do 27.11.2013 r.

12. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski

13. Urząd Miasta Mława Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski

14. Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt” Prezes Zarządu Stowarzyszenia Julita Bogdanowicz-Gregorczyk

V. Województwo śląskie

15. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewoda Śląski

Piotr Litwa  
– od 12.03.2013 r.

Zygmunt Łukaszczyk  
– od 29.11.2007 r. do 11.09.2013 r.

16. Urząd Miejski w Zabrzu Prezydent Miasta Małgorzata Mańka

17. Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do w Zabrzu Prezes Klubu Andrzej Puma

VI. Województwo wielkopolskie

18. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek

19. Urząd Miasta Oborniki Burmistrz Tomasz Szrama

20.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów  
z siedzibą w Pleszewie

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Adam Szenkler
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5.2. charakterystyka stanu prawnego

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.77, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, zapewnia 
obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania 
i rozwoju własnego języka, obyczajów, tradycji i własnej kultury, a także prawo do tworzenia własnych 
instytucji kultury oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

2. w krajach unii europejskiej najważniejszym dokumentem, regulującym prawa mniejszości 
narodowych, jest Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych78, sporządzona 
w strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. polska stała się stroną konwencji w dniu 1 kwietnia 2001 r. 
konwencja wymienia prawa i wolności przysługujące osobom należącym do mniejszości narodowych, 
które obejmują m.in. prawo do swobodnego posługiwania się językiem ojczystym, zakaz 
dyskryminacji z powodu przynależności do mniejszości narodowej czy etnicznej, prawo do nauki 
języka ojczystego oraz życia kulturalnego, wolność zrzeszania się i wyznania. używanemu w Konwencji 
ramowej o ochronie mniejszości narodowych terminowi „mniejszości narodowe”, na gruncie prawa 
polskiego odpowiada termin „mniejszości narodowe i etniczne”. zapisy Konwencji ramowej odnoszą 
się więc w takim samym stopniu do mniejszości narodowych, jak i mniejszości etnicznych.

3. z dniem 1 czerwca 2009 r. w polsce weszła w życie, ratyfikowana 12 lutego 2009 r., konwencja 
Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzona pod auspicjami rady europy 
w strasburgu w dniu 5 listopada 1992 r.79. ratyfikację wspomnianej konwencji poprzedzała ustawa 
z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, 
sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.80. rzeczpospolita polska przyjęła stosowanie tych 
postanowień konwencji, które mają odniesienie do obowiązującego prawa polskiego. zadaniem karty 
jest zapewnić ochronę i promocję języków mniejszościowych oraz regionalnych w europie. jej celem 
jest, z jednej strony zachowanie i rozwój europejskiej tradycji i dziedzictwa kulturalnego, z drugiej 
natomiast, gwarantowanie prawa do używania własnego języka w życiu prywatnym i publicznym 
poprzez szczegółowe określenie środków, jakie państwa-strony powinny podjąć w dziedzinie 
ochrony i promocji języków regionalnych i mniejszościowych (zapewnienie edukacji, dostępu 
w określonych językach do wymiaru sprawiedliwości, władz administracyjnych i służb publicznych, 
mediów i organizacji życia społeczno-ekonomicznego, a także zachęcanie do użycia tych języków 
w mowie i piśmie, w życiu publicznym i prywatnym, oraz organizacja wymian transgranicznych).

4. podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy związane z zachowaniem i rozwojem 
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem 
języka regionalnego, a także sposób realizacji zasady równego traktowania osób bez względu 
na pochodzenie etniczne, jest ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym (dalej: ustawa o mniejszościach)81, znowelizowana ustawą z dnia 
30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

77  Dz. u. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.

78  Dz. u. z 2002 r. nr 22, poz. 209, Framework Convention for the Protection of National Minorities.

79  Dz. u. z 2009 r. nr 137, poz. 1121, European Charter for Regional or Minority Languages. od 1977 r. polska ratyfikowała kilka 
dokumentów mających znaczenie dla poszanowania praw mniejszości, w tym: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych (Dz. u. z 1977 r. nr 38, poz. 167), Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(Dz. u. z 1993 r. nr 61, poz. 284 ze zm.), Konwencję o prawach dziecka (Dz. u. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.), Europejską 
konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych (Dz. u. z 2002 r. nr 22, poz. 209).

80  Dz. u. nr 144, poz. 898.

81  Dz. u. z 2005 r. nr 17, poz. 141 ze zm.
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oraz ustawy o działach administracji rządowej82. w zakresie ww. spraw, zgodnie z art. 1, wspomniana 
ustawa określa także zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego. zadania organów władzy publicznej w zakresie działań podejmowanych na rzecz 
mniejszości narodowych i etnicznych regulują przepisy art. 6 ust. 2, art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 2 
ustawy o mniejszościach. w myśl art. 6 ust. 2 tej ustawy organy władzy publicznej są obowiązane 
podejmować odpowiednie środki w celu:
1) popierania pełnej i rzeczywistej równości w sferze życia ekonomicznego, społecznego, 

politycznego i kulturalnego, pomiędzy osobami należącymi do mniejszości, a osobami należącymi 
do większości;

2) ochrony osób, które są obiektem dyskryminacji, wrogości lub przemocy, będących skutkiem  
ich przynależności do mniejszości;

3) umacniania dialogu międzykulturowego.

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o mniejszościach – organy władzy publicznej – w celu wspierania: 
działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości 
oraz integracji obywatelskiej i społecznej – są obowiązane podejmować odpowiednie środki, 
którymi – stosownie do art. 18 ust. 2 – mogą być w szczególności dotacje celowe lub podmiotowe. 
Dotacją nazywane jest nieodpłatne przekazanie pewnej kwoty środków publicznych określonemu 
podmiotowi w celu realizacji zadań publicznych. przekazanie środków na rachunek beneficjenta 
nie oznacza wykorzystania dotacji. przekazanie to może nastąpić na podstawie umowy zawartej 
z beneficjentem dotacji. Dotacje – stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy o mniejszościach – mogą być 
przeznaczone na:
1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez 

artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości;
2) inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości;
3) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości lub w języku 

polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;
4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości;
5) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości;
6) działalność świetlicową;
7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości;
8) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach;
9) propagowanie wiedzy o mniejszościach;
10) inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1, w szczególności  

w ramach programów wieloletnich.

zadania organu administracji rządowej w sprawach objętych powołaną ustawą, czyli ministra 
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, określa 
art. 21 ust. 2 tej ustawy, z treści którego wynika, że minister właściwy do spraw wyznań religijnych  
oraz mniejszości narodowych i etnicznych (obecnie minister administracji i cyfryzacji), w szczególności:
1) sprzyja realizacji praw i potrzeb mniejszości poprzez podejmowanie działań na rzecz mniejszości 

i inicjuje programy dotyczące:
a) zachowania i rozwoju tożsamości, kultury i języka mniejszości, przy zapewnieniu pełnej 

integracji obywatelskiej osób należących do mniejszości,
b) realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne;

82  Dz. u. z 2014 r., poz. 829.
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2) współdziała z właściwymi organami w zakresie przeciwdziałania naruszaniu praw mniejszości;
3) dokonuje analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej mniejszości, w tym w zakresie realizacji zasady, 

o której mowa w pkt 1 lit. b;
4) upowszechnia wiedzę na temat mniejszości oraz ich kultury, a także inicjuje badania nad sytuacją 

mniejszości, w tym w zakresie dyskryminacji, o której mowa w art. 6 ust. 183, jej przejawów 
oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu;

5) podejmuje działania na rzecz zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w art. 19.

Do zadań wojewody w sprawach objętych powołaną ustawą o mniejszościach, stosownie do art. 22, 
należy:

 − koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, 
realizujących zadania na rzecz mniejszości;

 − podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu 
tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;

 − podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości.

5. zasady finansowania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 
kulturowej mniejszości określają przepisy art. 18 ust. 3, 4 i 5 ustawy o mniejszościach z uwzględnieniem 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz przepisów art. 14–18 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa 
o wolontariacie)84. przy czym zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach dotacje celowe 
lub podmiotowe, o których mowa w art. 18 ust. 2, przyznawane z części budżetu państwa, której 
dysponentem jest minister właściwy ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych 
i etnicznych, mogą być udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. minister właściwy  
ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych corocznie ogłasza zasady 
postępowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy 
o mniejszościach. w badanym okresie było to zarządzenie nr 4 ministra administracji i cyfryzacji 
z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie 
i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowanie i rozwój języka 
regionalnego oraz integracji obywatelskiej mniejszości romskiej85. wspomniane przepisy określają 
m.in. wzór wniosku o udzielenie dotacji i umowy na realizację zadania oraz załącznika do umowy 
potwierdzającego status prawny wnioskodawcy w dniu podpisania umowy, wzór sprawozdania 
z realizacji zadania, sposób postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji, kryteria obowiązujące 
przy ocenie wniosków o dotację oraz działania związane ze sprawozdawczością i kontrolą realizacji 
zadania. Informacje te są publikowane na stronach internetowych maic.

zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dysponent części budżetowej może zlecić 
organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z tą organizacją umowy, 
przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań. umowa ta powinna określać:  
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania; 
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności; 3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy  
niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 4) tryb kontroli wykonywania zadania;  
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 
nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania 

83  tj. dyskryminacji wynikającej z przynależności do mniejszości.

84  Dz. u. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.

85  Dz. urz. maic z 2012 r., poz 4.
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realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania. jednostki, 
którym została udzielona dotacja, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków (art. 152 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych). reżim odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych obejmuje m.in. dokonywanie wydatków ze środków publicznych, w tym dotacji 
udzielonych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. ustawa z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych86, określa sześć 
deliktów finansowych związanych z nieprawidłowym gospodarowaniem środkami pochodzącymi 
z dotacji. w przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, że dotacja wykorzystana została 
w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, 
dysponent części budżetowej lub dysponent środków, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych, określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty podlegającej zwrotowi  
do budżetu państwa.

6. na zasadzie otwartego konkursu ofert udzielane są dotacje w oparciu o ustawę o wolontariacie. 
organ administracji publicznej, zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom 
pozarządowym, obowiązany jest – stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o wolontariacie – ogłosić 
otwarty konkurs ofert. termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania 
się ostatniego ogłoszenia. zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o wolontariacie ogłoszenie otwartego 
konkursu ofert powinno zawierać informacje o: 1) rodzaju zadania; 2) wysokości środków publicznych 
przeznaczonych na realizację tego zadania; 3) zasadach przyznawania dotacji; 4) terminach 
i warunkach realizacji zadania; 5) terminie składania ofert; 6) trybie i kryteriach stosowanych  
przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 7) zrealizowanych przez organ administracji 
publicznej, w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych 
tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 
dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

7. w myśl art. 17 ustawy o mniejszościach, realizacja prawa osób należących do mniejszości 
do nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości, a także prawa tych osób do nauki historii 
i kultury mniejszości odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty87. ze względu na uwarunkowania kulturowe społeczności romskiej (tabuiczność 
języka), a co za tym idzie brak zainteresowania dzieci i rodziców nauczaniem języka romskiego, 
jako języka mniejszości w publicznym cyklu nauczania, polskie szkoły nie prowadzą nauki języka 
romskiego, jako języka ojczystego romskiej mniejszości etnicznej. uczniowie pochodzenia romskiego 
uczęszczają do szkół publicznych, ucząc się w normalnym cyklu nauczania, wspólnie ze swoimi 
nieromskimi rówieśnikami. zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej 
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły 
i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym88, szkoły podejmują w razie takiej potrzeby, dodatkowe 
działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej uczniów 
romskich oraz wspomagające edukację tych uczniów, w szczególności prowadzą zajęcia 
wyrównawcze. w szkole można zatrudnić w charakterze pomocy nauczyciela asystenta edukacji 
romskiej, który udziela uczniom romskim pomocy w kontaktach ze środowiskiem szkolnym  

86  Dz. u. z 2013 r., poz. 168.

87  Dz. u. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.

88  Dz. u. z 2014 r., poz. 263, zmienione rozporządzeniem men z dnia 4 kwietnia 2012 r. (Dz. u. z 2012 r., poz. 393).
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oraz współdziała z ich rodzicami i ze szkołą. z założenia asystentami romskimi mieli zostać romowie 
obdarzeni zaufaniem lokalnych społeczności. Do obowiązków asystenta należy również budowa 
dobrego kontaktu między rodzicami uczniów a szkołą, informowanie rodziców o przebiegu nauki, 
a także kontrola frekwencji uczniów i postępów w nauce. zatrudnienie asystenta edukacji romskiej 
powinno być finansowane ze zwiększonej subwencji oświatowej dla szkół organizujących dodatkowe 
zadania edukacyjne dla uczniów romskich. z kolei zadaniem nauczycieli wspomagających edukację 
romów jest nadzór nad postępami dzieci w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych, pomoc 
w odrabianiu lekcji i stały kontakt z rodziną.

8. część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty89 z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych 
z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach 
z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania 
przedszkolnego. wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. przepisy gwarantują minimalną 
wysokość tej kwoty. zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego90, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej 
dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części 
oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 
skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. 
kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu 
ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego. corocznie w Dzienniku ustaw publikowane jest rozporządzenie 
ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego. W badanym okresie Algorytm podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego był zwiększany o p10 = 1,50, dla uczniów 
pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, a także  
dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.

9. zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium rzeczypospolitej polskiej, ich przejazdu 
przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe 
w tych sprawach określa ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach91, gdzie za cudzoziemca 
uważa się każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (art. 3 pkt 2). stosownie do art. 4 
tej ustawy, w sprawach w niej uregulowanych, należących do właściwości wojewody, w których 
wojewoda jest organem właściwym do rozpatrzenia odwołania lub w których organem wyższego 
stopnia jest szef urzędu do spraw cudzoziemców, nie stosuje się przepisu art. 20 ustawy z dnia 
23  stycznia 2009  r. o  wojewodzie i  administracji rządowej w  województwie92, tzn. wojewoda 
nie może powierzyć prowadzenia, w jego imieniu, spraw z ww. zakresu swojej właściwości 
jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów działających na obszarze 
województwa, kierownikom państwowych i  samorządowych osób prawnych oraz innych 
państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie.

89  Dz. u. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.

90  Dz. u. z 2014 r., poz. 1115 ze zm.

91  Dz. u. z 2013 r., poz. 1650 + sprostowanie Dz. u. z 2014 r., poz. 463.

92  Dz. u. z 2009 r. nr 31, poz. 206 ze zm.
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5.3. wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1. ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. u. z 2015 r., poz. 1096).

2. ustawa z  dnia 6  stycznia 2005  r. o  mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku 
regionalnym (Dz.  u. z  2005  r. nr  17, poz. 141 ze zm.), znowelizowana ustawą z  dnia 
30  maja 2014  r. o  zmianie ustawy o  mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku 
regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz. u. z 2014 r., poz. 829).

3. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

4. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).

5. ustawa z  dnia 13  listopada 2003  r. o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. u. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.).

6. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

7. ustawa z  dnia 24  kwietnia 2003  r. o  działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie 
(Dz. u. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.).

8. ustawa z  dnia 23  stycznia 2009  r. o  wojewodzie i  administracji rządowej w  województwie 
(Dz. u. z 2009 r. nr 31, poz. 206 ze zm.).

9. ustawa z  dnia 17  grudnia 2004  r. o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. u. z 2013 r., poz. 168).

10. ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. u. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

11. ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. u. z 2013 r., poz. 1650). obwieszczenie 
marszałka sejmu rzeczypospolitej polskiej z  dnia 2  kwietnia 2014  r. o  sprostowaniu błędu 
(Dz. u. z 2014 r., poz. 463).

12. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu ochrony na terytorium RP (Dz. u. z 2003 r. nr 88, 
poz. 1176).

13. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków 
i  sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i  placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i  językowej uczniów należących  
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym 
(Dz.  u. z  2014  r., poz. 263), zmienione rozporządzeniem ministra edukacji narodowej  
z dnia 4 kwietnia 2012 r. (Dz. u. z 2012 r., poz. 393).

14. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z  dnia 7  lutego 2012  r. w  sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. u. z 2012 r., poz. 204).

15. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z  dnia 20  grudnia 2011  r. w  sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 
(Dz. u. z 2011 r. nr 288, poz. 1693 ze zm.).

16. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 20 grudnia 2012  r. w  sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 
(Dz. u. z 2012 r., poz. 1541).

17. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z  dnia 18  grudnia 2013  r. w  sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 
(Dz. u. z 2013 r., poz. 1687).

18. rozporządzenie rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. u. z 2002 r. nr 5, poz. 46).



55

z a ł ą c z n I k I

19. zarządzenie nr 4 ministra administracji i cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad 
postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i  etnicznych, zachowanie i  rozwój języka regionalnego oraz integracji 
obywatelskiej mniejszości romskiej (Dz. urz. maic z 2012 r. nr 4).



56

z a ł ą c z n I k I

5.
4.

 w
ys

ok
oś

ć 
śr

od
kó

w
 n

a 
re

al
iz

ac
ję

 P
ro

gr
am

u 
ro

m
sk

ie
go

 (w
 z

ł)

R
ok

Łą
cz

ni
e

R
ez

er
w

a 
ce

lo
w

a93

C
zę

ść
 3

0 
bu

dż
et

u 
pa

ńs
tw

a94

C
zę

ść
 4

3 
bu

dż
et

u 
pa

ńs
tw

a95
In

ne
 b

ud
że

to
w

e
W

ła
sn

e
Z 

in
ny

ch
 ź

ró
de

ł

1
2

4
5

6
7

8
9

20
04

6 
00

0 
00

0*
5 

00
0 

00
0

1 
00

0 
00

0
0

0*
0*

0

20
05

7 
76

5 
85

0
4 

79
7 

50
4

68
5 

74
1

0
37

 2
59

2 
17

6 
00

2
69

 3
44

20
06

9 
06

5 
20

9
4 

64
7 

81
2

66
2 

27
4

44
5 

00
0

7 
70

6
2 

62
6 

41
9

67
5 

99
8

20
07

13
 6

22
 8

42
9 

64
0 

77
3

48
6 

08
6

31
0 

00
0

22
7 

80
4

2 
85

7 
58

5
10

0 
59

4

20
08

14
 1

25
 2

73
9 

54
0 

28
6

66
9 

23
2

35
8 

00
0

31
1 

40
3

3 
10

3 
53

2
14

2 
82

0

20
09

12
 5

07
 3

72
9 

76
2 

63
0

65
9 

57
6

36
0 

00
0

17
1 

41
4

1 
46

5 
31

9
88

 4
33

20
10

12
 4

70
 4

57
9 

67
3 

01
0

67
2 

03
0

39
5 

00
0

10
3 

27
9

1 
54

4 
94

6
82

 1
92

20
11

12
 4

72
 4

61
9 

55
1 

04
9

63
7 

62
4

42
0 

00
0

3 
84

0
1 

69
5 

88
9

16
4 

05
9

20
12

12
 4

80
 4

43
9 

56
7 

43
0

65
6 

29
2

44
8 

54
6

69
 5

52
1 

64
6 

90
8

91
 7

15

20
13

12
 7

15
 5

55
9 

56
5 

93
6 

66
0 

67
7

51
7 

22
4

13
 4

60
1 

75
9 

92
0

19
8 

33
8

O
gó

łe
m

11
3 

22
5 

46
2

81
 7

46
 4

30
6 

78
9 

53
2

3 
25

3 
77

0
94

5 
71

7
18

 8
76

 5
20

1 
61

3 
49

3

* 
 D

an
e 

ni
ep

eł
ne

, g
dy

ż 
m

a
ic

 n
ie

 d
ys

po
no

w
ał

o 
da

ny
m

i o
 w

yd
at

ka
ch

 p
on

ie
si

on
yc

h 
w

 2
00

4 
r. 

ze
 ś

ro
dk

ów
 „i

nn
yc

h 
bu

dż
et

ow
yc

h”
 o

ra
z 

ze
 ś

ro
dk

ów
 w

ła
sn

yc
h 

po
dm

io
tó

w
 r

ea
liz

uj
ąc

yc
h 

za
da

ni
a 

na
 rz

ec
z 

sp
oł

ec
zn

oś
ci

 ro
m

sk
ie

j.

123 93
  

c
zę

ść
 8

3 
bu

dż
et

u 
pa

ńs
tw

a 
– 

re
ze

rw
a 

ce
lo

w
a.

94
  

c
zę

ść
 4

3 
bu

dż
et

u 
pa

ńs
tw

a 
– 

w
yz

na
ni

a 
re

lig
ijn

e 
or

az
 m

ni
ej

sz
oś

ci
 n

ar
od

ow
e 

i e
tn

ic
zn

e.

95
  

c
zę

ść
 3

0 
bu

dż
et

u 
pa

ńs
tw

a 
– 

m
in

is
te

rs
tw

o 
ed

uk
ac

ji 
n

ar
od

ow
ej

.



57

z a ł ą c z n I k I

5.5. wykaz organów, którym przekazano Informację o wynikach kontroli

1. prezydent rzeczypospolitej polskiej

2. marszałek sejmu rzeczypospolitej polskiej

3. marszałek senatu rzeczypospolitej polskiej

4. prezes rady ministrów

5. prezes trybunału konstytucyjnego

6. minister administracji i cyfryzacji

7. minister spraw wewnętrznych

8. minister edukacji narodowej

9. minister kultury i Dziedzictwa narodowego

10. rzecznik praw obywatelskich

11. sejmowa komisja ds. mniejszości narodowych i etnicznych

12. sejmowa komisja administracji i cyfryzacji

13. sejmowa komisja spraw wewnętrznych

14. sejmowa komisja ds. kontroli państwowej

15. senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji

16. senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej

17. wojewodowie:

– Dolnośląski

– łódzki

– małopolski

– mazowiecki

– śląski

– wielkopolski








