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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/119 – Działania administracji publicznej na rzecz praw i potrzeb mniejszości romskiej 
w Polsce 

Jednostka 
przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 
 

Kontroler Andrzej Trybowski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr  92148 
z 30 września 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (MUW) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 realizację przez Wojewodę Małopolskiego  
zadań na rzecz praw i potrzeb mniejszości romskiej w Polsce w okresie 2012 -2014.  

NIK ocenia pozytywnie realizację celów Programu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce2, który zakończył się w 2013 r., oraz przyznanie w 2014 r. dotacji z rezerwy 
celowej na zadania związane ze wsparciem społeczności romskiej. Uwagę zwraca jednak 
znaczne ograniczenie w 2014 r. liczby zadań realizowanych na rzecz społeczności romskiej 
i poziomu ich dofinansowania, w stosunku do lat poprzednich, w których realizowano 
Program romski.  
W wyniku realizacji Programu odnotowano znaczącą poprawę, w szczególności w zakresie 
liczby dzieci romskich objętych obowiązkiem szkolnym oraz sytuacji bytowej tej 
społeczności. Mimo podejmowanych działań nadal brak jest znaczącej poprawy sytuacji 
Romów na rynku pracy. 
NIK nie wnosi zastrzeżeń do wykonywania przez Wojewodę Małopolskiego w latach 2012 
i 2013  obowiązku koordynacji działań organów administracji rządowej na rzecz mniejszości 
romskiej, wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych3. Zadania te realizowane były przez 
Pełnomocnika Wojewody do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz pracowników 
Samodzielnego Stanowiska Pracy do tych spraw. Przedstawiciele Wojewody Małopolskiego 
zarówno inicjowali, jak i  uczestniczyli w szeregu działań na rzecz respektowania praw 
mniejszości romskiej i przeciwdziałania naruszaniu tych praw.  
W dwóch zarejestrowanych w województwie małopolskim przypadkach zajść na tle 
etnicznym (Andrychów i Maszkowice) niezwłocznie podjęto działania, które zapobiegły ich 
dalszej eskalacji. 
  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  

2 Wieloletni „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” uchwalony z dniem 1 stycznia 2004 r. Uchwałą Nr 209/2003 
Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. – dalej: „Program romski” lub „Program”. 

3 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku narodowym (Dz. U. Nr 17, poz. 
141) – dalej: „ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja zadań określonych w art. 22 ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych  

Według danych zawartych w Programie rzecz społeczności romskiej w Polsce4, 
w województwie małopolskim zamieszkiwało 3 500 spośród 20 750 polskich Romów. Z kolei 
według informacji o liczbie osób pochodzenia romskiego w gminach i powiatach 
województwa, zawartych we wnioskach do MUW o dotacje na realizację zadań Programu 
romskiego5, na terenie województwa małopolskiego zamieszkiwało 5 547 Romów, a ich 
skupiska występowały w 23 spośród 182 gmin województwa. Podczas przeprowadzonego 
w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przynależność do romskiej 
mniejszości etnicznej zadeklarowało 1 735 mieszkańców województwa małopolskiego, 
tj. o 57 osób więcej niż w czasie spisu powszechnego z 2002 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 3, 4, 19, 22, 23, 42-45) 
 

1.1. Koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji 
rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości romskiej 

 
W okresie obowiązywania Programu, od 1 stycznia 2004 r. do końca 2013 r., w MUW 
działał powołany przez Wojewodę Małopolskiego Pełnomocnik do spraw Mniejszości 
Narodowych, a następnie (od 28 lutego 2005 r.) Pełnomocnik do spraw Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych (Pełnomocnik). 
Zadania Pełnomocnika ustalono w ramach kompetencji określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Zadania Pełnomocnika zmieniono 
w sierpniu 2007 r., a dotyczyły one kierowania pracami Samodzielnego Stanowiska Pracy 
do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemskich MUW, reprezentowania Wojewody Małopolskiego na uroczystościach, 
przedstawiania Wojewodzie rocznych sprawozdań z działalności Pełnomocnika oraz 
informowanie o zaistniałych sytuacjach konfliktowych6. Zakres zadań Pełnomocnika 
rozszerzono następnie we wrześniu 2008 r. poprzez wyszczególnienie zadań wymienionych 
w ośmiu punktach, w tym obejmujących zadania określone w art. 22 ust. 1 i 2 powołanej 
wyżej ustawie, a także koordynowanie działań prowadzonych w ramach Programu 
romskiego.  
Osobę pełniącą od lutego 2007 r. funkcję Pełnomocnika odwołano w czerwcu 2014 r.7, po 
czym wykonywanie zadań Pełnomocnika powierzono zastępcy Dyrektora Biura Wojewody.  

(dowód: akta kontroli str. 56-75) 
 
Do 2007 r. w MUW nie było komórki organizacyjnej, której zadania obejmowały sprawy 
mniejszości narodowych i etnicznych, przy czym do obsługi Pełnomocnika wskazywano 
poszczególne komórki organizacyjne MUW. W sierpniu 2007 r. w Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców MUW utworzono Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które od 2010 r. funkcjonowało w strukturze Biura 
Wojewody. Zadania tego Stanowiska  były analogiczne do zadań Wojewody określonych 
w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz prowadzenia 
spraw związanych z realizacją Programu romskiego. Nie obejmowały one jednak 
pozyskiwania informacji o zaistniałych sytuacjach konfliktowych, pozwalającego na 
wypełnienie przez Pełnomocnika jego zadań nałożonych na podstawie § 2 ust. 2 

                                                      
4 Aneks nr 1 do Programu. 

5We wniosku w sprawie realizacji zadań programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na rok 2009 – wg wzoru 
ustalonego przez MSWiA – znajdowała się kolumna przeznaczona na podanie „liczby osób pochodzenia romskiego na 
terenie objętym zadaniem (w gminie, powiecie, etc.). Podanie danych w tym zakresie nie były wymagane wg wzoru MSWiA 
wniosku w sprawie realizacji zadań programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2010 r.  

6 Zarządzenie nr 256/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody 
Małopolskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

7 Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia 
Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

Opis stanu 
faktycznego 
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zarządzenia nr 275/08 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 września 2008 r.8, 
tj. zapobiegania ewentualnym konfliktom oraz prowadzenia mediacji w sytuacjach 
konfliktowych.  
Do czasu zakończenia niniejszej kontroli w MUW nie ustalano procedur pozyskiwania 
informacji o zdarzeniach wynikających z konfliktów etnicznych i przejawów działań 
rasistowskich, których zakres nie uzasadniał ich zakwalifikowanie do zdarzeń kryzysowych. 
W okresie objętym kontrolą zapewnienie prawidłowej polityki informacyjnej MUW, 
monitorowanie mediów i przygotowanie ich codziennego przeglądu, współpraca z innymi 
wydziałami w stanie zagrożenia i kryzysu, a także reagowanie na krytykę prasową, należało 
do zadań Oddziału Prasowego w Biurze Wojewody. Za prawidłowe, efektywne, terminowe 
i rzetelne wykonanie zadań tego Oddziału, a także informowanie Dyrektora Biura Wojewody 
o problemach i zagrożeniach  dotyczących realizowanych przez Wojewodę Małopolskiego 
zadań odpowiedzialny był Rzecznik Prasowy Wojewody9. 
Zapewnienie warunków służących koordynacji działań kryzysowych, analizowanie, 
prognozowanie rozwoju powstałych zdarzeń i przebiegu działań, a także opracowywanie dla 
kierownictwa MUW meldunków doraźnych, dobowych i raportów o sytuacji w województwie 
i prognozowanych zagrożeniach, należało do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego MUW. 

 (dowód: akta kontroli str. 69 i 78 – 105) 
Z realizacji Programu romskiego w latach 2012 i 2013 Pełnomocnik sporządził wymagane 
sprawozdania, które przekazał dyrektorowi Departamentu Wyznań Religijnych oraz 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC). 
Pełnomocnik przekazał także analizy z realizacji Programu w latach 2012-2013 Dyrektorowi 
Wydziału Finansów i Budżetu MUW (WFiB). 
Stosownie do informacji zawartych w częściach budżetowych tych analiz, w latach 2012-
2013, w Małopolsce zrealizowano odpowiednio 138 i 134 zadania Programu romskiego. 
Przekazywane dyrektorowi WFiB analizy realizacji Programu zawierały szczegółowe 
rozliczenia rzeczowo-finansowe projektów finansowanych z dotacji celowych w ramach 
siedmiu ww. dziedzin. Wykazane w nich wydatki odpowiadały danym zawartych w rocznych 
sprawozdaniach Rb-28 z wykonania planu wydatków Wojewody Małopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str.137-176, 194-196, 212-247) 
Sprawozdanie Pełnomocnika z realizacji Programu romskiego w 2012 r. i analiza jego 
realizacji w 2013 r. zawierały części budżetowe i merytoryczne (wg wzorów bazy ESOR10) 
oraz opisowe. W częściach opisowych podano, że Program jest realizowany w ramach 
ośmiu  dziedzin – priorytetów, przy czym opisano projekty i zadania zrealizowane w siedmiu 
dziedzinach. Nie zawarto opisu działań w dziedzinie „Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie 
przestępstwom popełnianym na tle etnicznym”, mimo że Pełnomocnik otrzymał od Wydziału 
Prewencji KWP w  Krakowie informacje o działaniach w tej dziedzinie, podejmowanych 
przez funkcjonariuszy policji garnizonu małopolskiego w latach 2012-2013.  
W informacjach tych podano, że na terenie garnizonu małopolskiego przeprowadzono  
szkolenia z zakresu zapobiegania rozpoznawania i zwalczania przestępstw z „nienawiści”. 
Szkoleniem tym od 2010 r. objęto 7 155 funkcjonariuszy, w tym m. in. w 2012 r. 
przeszkolono 208 policjantów nowoprzyjętych do służby, a w 2013 r. – 767 policjantów 
nowoprzyjętych. Podano również liczbę przeprowadzonych przez policjantów w latach 
2012-2013: 

 zajęć z dziećmi i młodzieżą romską (76 i 100), 

 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z nieletnimi i ich rodzicami (9 i 27), 

 spotkań środowiskowych ze społecznością romską (140 i 14), 
a także informację o dwóch spotkaniach z dyrektorami i pedagogami placówek oświatowych 
oraz ośmiu spotkaniach z przedstawicielami samorządów, które miały miejsce w 2012 r.  

                                                      
8 Zarządzenie nr 275/08 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 września 2008 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie 

ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego  do Spraw Mniejszości Narodowych  i Etnicznych  

9 Zakres zadań Rzecznika Prasowego Wojewody Małopolskiego i jego odpowiedzialności za wykonywanie zadań 
bezpośrednio jemu podległego Oddziału Prasowego, określone zostały odpowiednio w § 12 i w § 7 Zarządzenia nr 1/10 
Dyrektora BW, a zakres działania i zadania Oddziału Prasowego w  § 11 tego zarządzenia. 

10 Elektroniczny System Obsługi Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. 
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Żadne z powyższych działań nie wynikało wprost z sześciu zadań policji wymienionych 
w Programie romskim. Opisane przyczyny interwencji policjantów z jednostek podległych 
KWP w Krakowie (niezawierające danych dotyczących liczby tych interwencji) wskazywały, 
że żadna z nich nie dotyczyła przestępstwa popełnionego na tle etnicznym. Interwencje 
miały miejsce m.in. w związku z: 

 wewnętrznymi konfliktami lub awanturami domowymi oraz przemocą w rodzinie, 

 żebractwem oraz zaczepianiem osób w miejscach publicznych, 

 nieporozumieniami sąsiedzkimi, 

 spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem spokoju w miejscach publicznych i ciszy 
nocnej. 

W informacjach nie podano żadnych danych wskazujących na wykonywanie dwóch innych 
zadań, których realizacja była niezbędna wg zapisów Programu, tj. patrolowania terenów 
zamieszkałych przez Romów oraz zatrudnienia w policji osób pochodzenia romskiego, 
mimo że Pełnomocnik w lipcu 2012 r. wystąpiła do KWP o przyjęcie do służby osoby 
pochodzenia romskiego, która poprzednio pracowała w policji brytyjskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 158-213, 216, 218, 219 i 248-253) 
Informacje dotyczące realizacji zadań Programu zawarte były także w  sprawozdaniu 
z działalności Pełnomocnika oraz Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych w 2013 r., przekazanego Wojewodzie Małopolskiemu (za 2012 r. 
sprawozdanie takie nie było sporządzane). 
W części sprawozdania Pełnomocnika za 2013 r. (punkt 2), dotyczącej koordynowania na 
obszarze województwa działań organów administracji rządowej realizujących zadania na 
rzecz mniejszości, nie wskazano żadnych organów administracji rządowej koordynowanych 
przez Wojewodę. Opis koordynacji zawarty w tej części sprawozdania wymieniony został 
hasłowo w jednym z 18 punktów, opisujących podjęte działania w tym zakresie. W dwóch 
innych punktach wskazano natomiast odbycie trzech spotkań z przedstawicielami policji. 
Jeden z punktów sprawozdania zawierał stwierdzenie o bieżącej współpracy z Małopolskim 
Kuratorem Oświaty w Krakowie, bez podania innych danych.  

 (dowód: akta kontroli str. 337-361) 
Podejmowanie w latach 2012–2014 działań koordynacji organów administracji rządowej 
i samorządowej udokumentowane zostało w dwóch sprawach zarejestrowanych w spisach 
spraw Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 
tj.: w sprawie podjęcia w 2013 r. przez policję czynności (przesłuchań) w związku 
z konfliktem o podłożu etnicznym w szkole podstawowej w Limanowej, a także 
zaangażowania (z inicjatywy Wojewody Małopolskiego Szkoły Podstawowej w gminie 
Szaflary oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty) w realizację pilotażu edukacyjnego na 
rzecz dzieci romskich w 2014 r. Część spotkań Pełnomocnika i jego rozmów telefonicznych 
z przedstawicielami policji w 2014 r., a także z Małopolskim Kuratorem Oświaty w latach 
2013 i 2014, dotyczących rozwiązywania problemów mniejszości romskiej oraz ocen 
realizacji Programu romskiego, dokumentowana była notatkami, sporządzanymi w formie 
plików elektronicznych. Notatkami takimi udokumentowano m. in. spotkania Pełnomocnika 
Wojewody z Pełnomocnikiem KWP w Krakowie d.s. Ochrony Praw Człowieka i Szefem 
Prewencji w sprawie problemów występujących w osiedlu romskim w Maszkowicach, 
a także posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Gminy Łącko. Część notatek dotyczyła  
koordynacji w latach 2013 i 2014 czynności pracowników Kuratorium Oświaty w Krakowie 
podejmowanych w celu oceny realizacji Programu. W ten sposób dokumentowana była 
także współpraca podejmowana przez MUW z jednostkami samorządowymi, w tym 
Urzędem Miasta Andrychów oraz jednostkami tej gminy (Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Zespół obsługi Mienia Komunalnego).  

(dowód: akta kontroli str. 282-283, 332-336 i 385-391) 
Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, wyznaczona do pełnienia obowiązków 
Pełnomocnika wyjaśniła, że w celu realizacji obowiązku koordynacji działań organów 
administracji rządowej podejmowane były kontakty osobiste, rozmowy telefoniczne 
i korespondencja, w tym z Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego, Policją i Państwową Strażą Pożarną. Jedynie część tych kontaktów była 
dokumentowana w formie elektronicznej, jednak ustalenia także z niedokumentowanych 
spotkań były realizowane w toku przygotowań do wskazanych przykładowo obchodów: 
Międzynarodowego Dnia Tolerancji w 2013 r., Wielokulturowych Dni Dziecka w latach 2013 
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i 2014 oraz Dnia Mniejszości w Jeżowie w 2014 r. Niezłożenie Wojewodzie w 2012 r. 
sprawozdania z pracy Pełnomocnika wytłumaczyła ustaleniem wzoru takiego sprawozdania 
przez MAiC dopiero na 2013 r., a brak rozliczenia zadań w dziedzinie Bezpieczeństwo – 
przekazaniem przez KWP sprawozdań w tym zakresie do Komendy Głównej Policji oraz 
bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Niepodjęcie działań koordynacyjnych 
wobec niewykazania przez policję zadań wyszczególnionych w Programie romskim 
spowodowane, było nadzorowaniem ich a także finansowaniem przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, a niepodanie danych dotyczących zatrudnienia w policji osób pochodzenia 
romskiego wynikało z nieuznania tego za istotne dla prawidłowej realizacji zadań na rzecz 
mniejszości romskiej. Ustalenia w zakresie koordynacji działań policji i Kuratorium Oświaty 
na rzecz mniejszości narodowych dokonywane były w czasie osobistych spotkań Wojewody 
Małopolskiego z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie 
i  Małopolskim Kuratorem Oświaty, a także w toku ich rozmów telefonicznych. Spotkania 
te oraz rozmowy nie były jednak protokołowane ani nie sporządzano z nich notatek. Były 
one przekazywane ustnie przez Wojewodę Małopolskiego Dyrektorowi Biura Wojewody 
lub  Zastępcy Dyrektora Biura Wojewody, którzy również ustnie przekazywali 
je Pełnomocnikowi ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 283, 332-336 i 393-402) 

Do czasu zakończenia niniejszej kontroli Wojewoda Małopolski nie ustalił pisemnych zasad  
koordynowania działań organów administracji rządowej w województwie w zakresie 
realizacji zadań na rzecz społeczności romskiej. Nieustanowienie tych zasad 
w zakresie obejmującym realizację zadań na rzecz wszystkich mniejszości w województwie, 
stwierdzone zostało w toku kontroli przeprowadzonej przez  Najwyższą Izbę Kontroli w 2010 
r.11 i w wystąpieniu pokontrolnym NIK z 16 lutego 2010 r. zawarto uwagę, iż zdaniem NIK 
opracowanie takich zasad stanowiłoby dobrą praktykę.  

 (dowód: akta kontroli str. 379-382) 
Wojewoda Małopolski wyjaśnił, że nie uważa za zasadne opracowanie pisemnego zbioru 
zasad koordynowania działań organów administracji rządowej realizujących zadania na 
rzecz mniejszości w województwie. Koordynacja tych działań z reguły jest następstwem 
konkretnych zdarzeń i w przekonaniu Wojewody funkcjonuje w sposób satysfakcjonujący. 
Polega ona w głównej mierze na planowaniu współpracy uwzględniającej podział realizacji 
poszczególnych działań na etapy. Ma ona charakter prewencji środowiskowej i opiera się na 
wyznaczanych każdorazowo celach ogólnych oraz szczegółowych.  

(dowód: akta kontroli str. 549-551) 
Przykładowymi działaniami prowadzonymi we współpracy z Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego i jednostkami samorządu terytorialnego były: 

 spotkania ekspertów oraz przedstawicieli KWP, Marszałka Województwa Małopolskiego 
i Urzędu Miasta Krakowa w lutym i marcu 2012 r. w celu wypracowania „Strategii 
zapobiegania i reakcji przeciwko rasizmowi i ksenofobii”; 

 współudział w organizacji Międzynarodowego Dnia Tolerancji w listopadzie 2013 r. oraz 
wystawy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej; 

 organizacja w latach 2012-2014 spotkań z pracodawcami na temat zatrudniania Romów, 
przy zaangażowaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Powiatowego  Urzędu 
Pracy w Wadowicach, ośrodków pomocy społecznej oraz liderów romskich; 

 comiesięczne spotkania Wojewody Małopolskiego z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 368, 369) 
 
W latach 2012- 2014 MUW nie był kontrolowany przez MAiC w zakresie realizacji 
Programu. Kontrolę w tym zakresie w Biurze Wojewody przeprowadził w 2014 r. Wydział 
Organizacji i Kontroli MUW. W wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora Generalnego MUW 
z 23 grudnia 2014 r. wykazano nieprawidłowości i uchybienia dotyczące m.in.: 

 nieuwzględniania w umowach zawieranych w 2013 r. zapisów dotyczących: określenia 
konsekwencji dokonania przesunięć środków pomiędzy pozycjami kosztów ponad 

                                                      
11 Kontrola P/09/074 „Realizacja zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w latach 2007-2009” 

(LKR-410-36-01-2009) 
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granice określoną w umowie oraz nieprecyzyjnego zapisu co do zakresu tych 
przesunięć, ograniczeń w zakresie terminów składania wniosków o zmianę umów oraz 
obowiązku prowadzenia przez beneficjenta dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę 
zadań pod względem rzeczowym i finansowym; 

 niemodyfikowania treści umów stosownie do specyfiki zadania; 

 braku w umowach o dotacje na realizację zadań a także we wzorach tych umów 
ustalonych przez MAiC zapisów dotyczących sposobu postępowania w przypadku 
zmniejszenia kosztów zadania w związku z naliczeniem przez beneficjenta kar 
umownych wykonawcom robót oraz dostawcom towarów i usług12, 

 nieegzekwowania od beneficjentów zobowiązań umownych, dotyczących uzasadnienia 
niewykorzystania części dotacji; 

 zmiany przez dwóch beneficjentów zakresu realizowanych zadań, które wg wyjaśnień  
Zastępca Dyrektora Biura Wojewody nie miały wpływu na wysokość dotacji, ponieważ 
były na bieżąco uzgadniane przez Pełnomocnika. 

(dowód: akta kontroli str. 454, 495 i 552-572) 
W latach 2012 i 2013 Pełnomocnik przeprowadził 41 kontroli doraźnych realizacji zadań 
Programu przez beneficjentów dotacji. Uwagi dotyczące realizacji zadań odnotowano 
jedynie w dokumentacji jednej z tych kontroli, tj. zadania „Integracyjne warsztaty plastyczne 
dla dzieci”, realizowanego w 2012 r. przez Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”. 
Dotyczyły one wywieszenia ogłoszenia o funkcjonowaniu ww. warsztatów przez jedną 
godzinę w tygodniu, tj. w czasie trzykrotnie krótszym niż ustalony w umowie o realizację 
tego zadania. Kontrolą nie objęto jednak analogicznych zajęć, realizowanych na podstawie 
tej samej umowy w drugiej szkole.  
Zakres żadnej z kontroli, określony w upoważnieniu wystawionym przez Zastępcę Dyrektora 
Biura Wojewody, nie przewidywał sprawdzenia wywiązywania się z określonego 
w umowach z Wojewodą Małopolskim zobowiązania beneficjenta do prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych otrzymywanych na realizację tych 
zadań. 

 (dowód: akta kontroli str.504-524) 
Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego wyjaśniła, że  rozliczenie 
stowarzyszenia „Harangos” zostało zaakceptowane przez Pełnomocnika i przesłane do 
sprawdzenia pod względem rachunkowym, ponieważ ustalenia dokonane w toku kontroli 
doraźnej oceniono jako nieścisłość, a złożone wyjaśnienia przekonały Pełnomocnika, 
że była to pomyłka w ogłoszeniu. Sprawdzenia w zakresie wywiązywania się przez 
beneficjentów z umownego zobowiązania do prowadzenia wyodrębnionej księgowości 
środków finansowych otrzymanych na realizację zadań nie były prowadzone, ponieważ 
w latach 2012-2013 dokonywane były jedynie kontrole doraźne, mające charakter 
niezapowiedzianych wizyt monitorujących, weryfikujących rzeczywistą realizacje projektu. 
Stwierdziła także, iż kontrole realizacji co najmniej dwóch umów  planuje zgłosić w kolejnych 
latach do Planu Kontroli realizowanego przez Wydział Organizacji i Kontroli MUW. 

(dowód: akta kontroli str. 525-528) 
 
1.2. Działania podejmowane na rzecz respektowania praw mniejszości romskiej, 

przeciwdziałania naruszaniu tych praw i dyskryminowania osób z tej  mniejszości  
 
W dokumentach MUW  z lat 2012–2014 (do września) odnotowane zostały dwa konflikty 
polsko-romskie, których nasilenie wymagało interwencji policji. Konflikty te miały miejsce 
w 2014 r. w Andrychowie i w miejscowości Maszkowice (Gmina Łącko).  
Ostrą fazę konfliktu w Andrychowie  –  stosownie do informacji odnotowanych w rejestrze 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWDP) - zapoczątkowała napaść na kobietę 
pochodzenia romskiego, idącą ulicą z sześciorgiem dzieci. W tym samym dniu grupa osób 
z tej społeczności dokonała pobicia dwóch osób przebywających w parku miejskim. 
Eskalacja negatywnych zdarzeń nastąpiła po wywieszeniu na stadionie miejscowego klubu 
podczas meczu piłki nożnej 7 czerwca 2014 r. transparentu o treści „Stop cygańskiej 

                                                      
12 W toku postępowania pokontrolnego  Gmina Limanowa, realizująca zadanie pn.”Poprawa sytuacji bytowej Romów poprzez 

rozbudowę węzłów sanitarnych w budynku komunalnym Koszary 19”, zwróciła 3 234,25 zł w związku ze  zmniejszeniem 
wartości zrealizowanego zdania o kwotę kary umownej 
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swawoli”, który został zdjęty i zabezpieczony przez policjantów. Po tym meczu prezesi 
dwóch stowarzyszeń romskich13 złożyli pisemne zawiadomienia o możliwości napadu na 
społeczność romską. W pisemnej informacji o sytuacji w Andrychowie, przesłanej przez 
MUW 7 lipca 2014 r. MAiC14, nie wskazano jednak przypadków napaści na Romów. Podano 
natomiast informację o powiadomieniu patrolu policji o ataku 9 czerwca 2014 r. czterech 
Romów na dwóch obywateli nieromskich oraz o kolejnych zajściach w następnych dniach, 
z których opisany został tylko napad i okradzenie przez trzech Romów  75-letniego 
mieszkańca Andrychowa, który trafił do szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 255-332) 
 

Pełne, udokumentowane informacje zbierane były przez pracownika Samodzielnego 
Stanowiska do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych począwszy od 12 czerwca 
2014 r. Stosownie do zapisów notatki służbowej tego pracownika  z dnia 12 czerwca 2014 r. 
na polecenie Dyrektora Biura Wojewody rozeznano aktualną sytuację dotyczącą incydentów 
w dniach 1-11 czerwca 2014 r. i ustalono dalszą współpracę w tym zakresie z KWP 
w Krakowie. Przeprowadzono także rozmowy telefoniczne z: 

 Wydziałem Prewencji oraz Pełnomocnikiem KWP d.s. Ochrony Praw Człowieka; 

 przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Andrychowie i Zespołu Obsługi Mienia 
Komunalnego w Andrychowie w celu  uzyskania diagnozy sytuacji w Mieście oraz 
informacji o sytuacji bytowej członków społeczności romskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 283) 
Dyrektor Biura Wojewody wyjaśniła, że w celu podniesienia standardu przepływu informacji, 
które mają przełożenie na bezpośrednie działania Wojewody, zostanie wzmocniony system 
pozyskiwania i przekazywania informacji pomiędzy MUW, a służbami i instytucjami. 

(dowód: akta kontroli str. 362, 375-378) 

Zakres działań niezbędnych w celu przywrócenia spokoju i bezpieczeństwa po zajściach 
w Andrychowie ustalił Komendant Wojewódzki Policji na spotkaniu 13 czerwca 2014 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie. W spotkaniu tym nie uczestniczył 
Pełnomocnik, ani żaden przedstawiciel MUW. Zgodnie z notatką pracownika Biura 
Wojewody z 12 czerwca 2014 r., który został zobowiązany do rozeznania sytuacji 
dotyczącej incydentu, ustalono z KWP stały kontakt telefoniczny i przekazywanie faxem 
informacji do Biura Wojewody. Zgodnie z informacjami policji już od 10 czerwca 2014 r. na 
teren Andrychowa skierowano dodatkowo co najmniej pięć patroli dwuosobowych oraz 
dodatkowy patrol Straży Miejskiej w godzinach nocnych. Począwszy od 13 czerwca 2014 r. 
zabezpieczenie porządku publicznego na terenie Andrychowa organizowane było na 
polecenie KWP w oparciu o koncepcję opracowaną dla Komendy Powiatowej Policji w 
Andrychowie. W wyniku tych działań na terenie Andrychowa do 7 lipca 2014 r.  policjanci 
m.in. wylegitymowali 2 229 osób, podjęli 712 interwencji, zatrzymali na gorącym uczynku 33 
osoby i ujawnili dwa przestępstwa i 1 098 wykroczeń. Od 16 czerwca działała grupa 
operacyjno-procesowa, której zadaniem było ustalenie i zatrzymanie sprawców tzw. 
przestępstw z nienawiści. 

(dowód: akta kontroli str. 444-454) 
 
Informacje o zajściach w Maszkowicach w sobotę 30 sierpnia 2014 r. MUW uzyskał 
w poniedziałek 1 września 2014 r. z zestawienia materiałów prasowych oraz z informacji 
Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, przesłanej MUW na wniosek pracownika 
Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 421-435) 
Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Gminy Łącko, w której uczestniczyli przedstawiciele 
Wojewody Małopolskiego, ustalono wprowadzenie przez KWP programu „zero tolerancji” 
dla naruszeń prawa i przywrócenie całodobowej działalności Posterunku Policji w Łącku. 

(dowód: akta kontroli str. 436-443) 
 

                                                      
13 Prezesi: Małopolsko-Śląskiego Stowarzyszenia Romów oraz Małopolskiego Stowarzyszenia „Jamaro” 

14 Pismo Dyrektora Biura Wojewody z 7 lipca 2014 r. do Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dot. sytuacji na terenie Andrychowa 
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1.3. Działania podejmowane na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości romskiej 
 
Wojewoda Małopolski zlecał jednostkom administracji samorządowej i stowarzyszeniom 
romskim realizację zadań ustalonych w Programie. Na terenie województwa małopolskiego 
w ramach Programu w 2012 r. realizowano 120 projektów, na które przewidziano 3 193 487 
zł dotacji, a 3 121 671 zł wykorzystano i rozliczono (97,7%). Kwota ta stanowiła 45,8% 
łącznej dotacji o jaką beneficjenci zwrócili się do Wojewody Małopolskiego w 148 wnioskach 
złożonych w MUW. Liczba wniosków złożonych w MUW w 2013 r. wzrosła do 177, a dotacje 
przyznane na realizację 112 projektów w łącznej wysokości 2 967 854 zł stanowiły 32,3% 
dotacji potrzebnej na realizację wszystkich wnioskowanych projektów. W 2013 r. na 
realizację Programu wykorzystano i rozliczono 2 817 796 zł (94,9%). 

(dowód: akta kontroli str. 151, 212, 213 i 396-420) 
Kwalifikacji wniosków dokonywano w oparciu o punktację uwzględniającą priorytety, 
z których  najistotniejszym była poprawa sytuacji bytowej. Kolejne priorytety dotyczyły 
podniesienia poziomu rozwoju intelektualnego i jakości zdrowia, wyrównanie szans na rynku 
pracy, poprawa sprawności fizycznej oraz wzmacnianie tożsamości poprzez kulturę. 
Zastępca Dyrektora Biura Wojewody wyjaśniła, że pewną trudność w zakresie realizacji 
zadań Programu stanowi autorytatywny podział środków na szczeblu ministerialnym, 
nieuwzględniający negatywnych opinii wyrażanych przez Pełnomocnika, oraz ograniczony 
kompetencyjnie i finansowo zakres możliwości działań podejmowanych w ramach Programu 
oraz poza nim. Pełnomocnik występując bowiem w roli szkolącego beneficjentów, 
przyjmującego wnioski i rozliczającego zrealizowane zadania, nie może składać wniosków 
i podejmować działań zgodnych z własną strategią. W związku z tym od beneficjentów a nie 
od Pełnomocnika zależy jakie zadania zostaną podjęte. W tej sytuacji rola Pełnomocnika  
ogranicza się do inspirowania, namawiania w toku odbywanych spotkań, itp. 

(dowód: akta kontroli str. 384, 392-394) 
Wśród przejawów współpracy z organizacjami mniejszości romskiej i efektów tej współpracy 
Dyrektor Biura Wojewody wymieniła m. in.: współpracę przy organizacji Międzynarodowych 
Dni Romów w latach 2012-2014 oraz corocznych imprez, tj.: Międzynarodowego Taboru 
Pamięci Romów w Szczurowej, Międzynarodowej Pielgrzymki Romów w Limanowej, 
Międzynarodowego Dnia Kultury Romskiej w Krakowie, Olimpiady sportowej Romów 
w Nowym Sączu, olimpiady z zakresu wiedzy o Romach w Maszkowicach, a także 
obchodów związanych z zagładą Romów i Sinti, oraz Zigeunelager w Auschwitz Birkenau. 

(dowód: akta kontroli str. 370- 371) 
 
W celu opiniowania wniosków do Programu Wojewoda Małopolski powołał zespół do oceny 
projektów składanych na 2012 r. i komisję do oceny wniosków składanych w 2013 r. Tryb 
postępowania ustalony w zarządzeniu powołującym ww. zespół oceniający projekty na 2012 
r. zawierał zobowiązanie do dokonywania ocen zgodnie z kartą ustaloną przez MSWiA oraz 
podejmowania wiążących decyzji w trybie uzgodnienia wspólnego stanowiska. Zarządzenie 
powołujące komisję oceniającą wnioski składane na 2013 r. zobowiązywało tę komisję do 
pracy w trybie określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do Informacji na temat 
składania wniosków.  Szczegółowa kontrola realizacji zadań objętych Programem romskim, 
dokonana w 2014 r. przez pracowników Wydziału Organizacji i Kontroli MUW nie wykazała 
nieprawidłowości w zakresie oceny wniosków o dotacje.  

 (dowód: akta kontroli str. 552-556)  
W MUW nie zarejestrowano skarg dotyczących realizacji zadań Programu romskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 474) 
 

W zakresie realizacji zadań Wojewody Małopolskiego, wynikających z art. 22 ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych, nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
NIK zwraca uwagę na nieuwzględnianie w zakresie kontroli beneficjentów Programu 
zagadnień dotyczących wywiązywania się z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji księgowej środków finansowych otrzymywanych na realizację zadań tego 
Programu. Brak takiej ewidencji może utrudniać rzetelne rozliczenie środków dotacji przez 
danego beneficjenta. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań podejmowanych na rzecz 
respektowania praw mniejszości romskiej, przeciwdziałania naruszaniu tych praw 
i dyskryminowaniu osób należących do tej  mniejszości.   

2. Stopień osiągnięcia celów Programu romskiego oraz 
finansowanych w 2014 r. z rezerwy celowej  

2.1. Osiągnięcie zakładanego celu Programu romskiego 

Zasadniczym celem zakończonego w 2013 r. Programu było doprowadzenie do pełnego 
uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego, a nie doraźna pomoc 
w trudnej sytuacji w jakiej znalazła się społeczność romska. Wskazano w związku z tym 
konieczność zniwelowania różnic dzielących te grupę od reszty społeczeństwa. Za 
szczególnie istotne uznano doprowadzenie do wyrównania poziomów w: edukacji, 
zatrudnieniu, zdrowiu, higienie, warunkach lokalowych i umiejętnościach funkcjonowania 
Romów w społeczeństwie obywatelskim. W Programie nie wskazano obiektywnych, 
mierzalnych wskaźników charakteryzujących ustalone cele.  

 (dowód: akta kontroli, str. 151,  213-218 i 529-546) 
W związku z tym niemożliwa była ocena uzyskanych efektów Programu przez porównanie 
stanu na początku jego realizacji z zaprezentowanymi w sprawozdaniach za lata 2012-2013 
wskaźnikami charakteryzujących zmiany w dziedzinach: edukacja, przeciwdziałanie 
bezrobociu, zdrowie oraz sytuacja bytowa.  
Porównanie tych wskaźników za ww. lata wykazało, że pozytywnym efektem realizacji 
Programu było zmniejszenie w 2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego o niemal 41% 
liczby dzieci romskich nierealizujących obowiązku szkolnego. Odsetek tych dzieci w 2013 r. 
(5% dzieci romskich objętych tym obowiązkiem) był także znacznie niższy od szacowanego 
na około 20% w sprawozdaniu z realizacji programu pilotażowego. Spodziewanych efektów 
poprawy wskaźników w latach 2012-2013 nie przyniosło zatrudnienie 25 asystentów 
romskich i 48 nauczycieli wspomagających, gdyż nie uzyskano poprawy frekwencji 
(zmniejszenie z 80% do 78%) i średniej ocen uczniów romskich (zmniejszenie z 3,8 do 3,6), 
a jednocześnie zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających na zajęcia wyrównawcze. 
Mniej istotne dla efektów Programu romskiego było zmniejszenie się liczby uczniów 
romskich uczestniczących w zorganizowanym wypoczynku, ponieważ działania w tym 
zakresie w ocenie NIK miały w znacznej mierze charakter pomocy doraźnej dla osób 
w trudnej sytuacji materialnej, która nie była zasadniczym celem Programu. Pomimo 
zmniejszenia stopy bezrobocia o jeden punkt procentowy w stosunku do 2012 r., wskaźnik 
ten był w 2013 r. nadal bardzo wysoki (84%), a kolejne dwa wskaźniki charakteryzujące 
przedmiotowy obszar działania, tj. liczba Romów objętych szkoleniami podnoszącymi 
i zmieniającymi kwalifikacje zawodowe, oraz korzystających z miejsc pracy subsydiowanej 
nie pozwalają na ocenę, że sytuacja w tym obszarze ulegnie poprawie. Znaczące efekty 
realizacji Programu uzyskano natomiast w poprawie sytuacji bytowej Romów, w związku 
z wyremontowaniem i wybudowaniem w 2013 r. łącznie 53 mieszkań, tj. o 11 więcej niż 
w 2012 r., oraz  doprowadzeniem w 2013 r. wodociągu, kanalizacji lub energii elektrycznej  
do 9 mieszkań, tj. o 5 więcej niż w 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 156, 537 i 547)  

2.2. Zadania publiczne realizowane na rzecz mniejszości 
romskiej z rezerwy celowej na 2014 r. 

Zadania na rzecz mniejszości romskiej w 2014 r. realizowały podmioty wyłonione w wyniku 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację tych zadań. W ogłoszeniu 
o konkursie z 21 maja 2014 r. podano m.in., że będzie on dotyczył działalności świetlic, 
organizacji kolonii, obozów i wycieczek, a także innych form edukacyjnych (konkursy, 
olimpiady, zespoły muzyczno-taneczne, warsztaty i zajęcia sportowe), tj. działalność na jaką 
dotacje te mogły być przeznaczone zgodnie z pismem MAiC z 10 kwietnia 2014 r. 
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W ogłoszeniu podano także warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania ofert, 
wymagania dotyczące wymaganych załączników i zasady rozstrzygania konkursu.  
Wnioski rozpatrywała komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Biura Wojewody 
Małopolskiego, w skład której wchodził przewodniczący (zastępca dyrektora tego Biura), 
czterech członków, w tym: dwie pracownice Biura i po jednym pracowniku z Wydziału 
Polityki Społecznej oraz Wydziału Finansów i Budżetu MUW. W komisji udział brało także 
dwóch, posiadających głos doradczy członków, z których jeden był pracownikiem KWP 
w Krakowie. Spośród 52 ofert zawierających wnioski o dotacje na łączną kwotę 1 219 396 zł 
komisja zakwalifikowała do dofinansowania 28 projektów na łączną kwotę 580 830 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 455-473) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji celów Programu romskiego oraz 
przyznania w 2014 r. dotacji z rezerwy celowej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność służb Wojewody Małopolskiego 
w zakresie realizacji założeń Programu romskiego oraz przyznania w 2014 r. dotacji 
z rezerwy celowej na zadania związane wsparciem społeczności romskiej. Znaczącą 
poprawę odnotowano w szczególności w zakresie realizacji przez dzieci romskie obowiązku 
szkolnego oraz poprawy sytuacji bytowej tej społeczności. Mimo podejmowanych działań 
nadal brak jest znacznej poprawy sytuacji Romów na rynku pracy, jak i poprawy 
wskaźników Programu w zakresie ochrony zdrowia.  

IV. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanej działalności Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Kraków, dnia      stycznia 2015 r. 

  
Kontroler  

Andrzej Trybowski 
główny specjalista kp.  
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