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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli D/16/510 – Zabezpieczenie przed wyłudzaniem wiz pod pretekstem podejmowania 
pracy przez cudzoziemców na terenie RP 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

KontrolerKontroler Jacek Kalas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/26/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy1 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
mjr SG Monika Szczygieł, Komendant Placówki2  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W okresie objętym kontrolą4 PSG realizowała zadania, o których mowa w art. 1 
ust. 2 pkt. 13a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej5 poprzez 
zespoły Grupy ds. Cudzoziemców6, podejmując czynności w celu przeciwdziałania 
wyłudzaniu wiz pod pozorem zatrudnienia na terenie RP.  

Pozytywnie NIK oceniła fakt, że działaniami służbowymi objęto wszystkie podmioty, 
co do których PSG dysponowała informacjami o zarejestrowaniu przez nie ponad 
200 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. W ramach prowadzonych 
działań weryfikacyjnych i kontrolnych Placówka aktywnie współpracowała m.in. 
z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim7, Wojewódzkim Urzędem Pracy8, 
powiatowymi urzędami pracy9, Okręgowym Inspektorem Pracy10 oraz urzędami 
skarbowymi11. Pozyskiwano także dane z elektronicznych baz m.in. Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych12. Wymieniona współpraca, jakkolwiek miała wpływ 
zarówno na identyfikację, jak i postępowanie względem określonych podmiotów, nie 
pozwoliła na systemowe wyeliminowanie procederu wykorzystywania rejestracji 
oświadczeń na pracę do wyłudzania wiz dla cudzoziemców. 

                                                      
1 Dalej: „PSG” lub „Placówka”. 
2 Dalej: „Komendant”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienia. 
4 Lata 2014-2016. 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 (dalej: „ustawa o SG”). 
6 Dalej: „Grupa”. Główne działania w zakresie rozpoznania i weryfikacji prowadziły Zespoły ds. Działań Kontrolnych 
i Weryfikacyjnych oraz Kontroli Legalności Zatrudnienia (dalej: „Zespół”). 
7 Dalej: „UW”. 
8 Dalej: „WUP”. 
9 Dalej: „PUP”. 
10 Dalej: „PIP”. 
11 Dalej: „US”. 
12 Dalej: „ZUS”. 

Ocena ogólna 
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W szczególności Izba zwróciła uwagę na brak dostępu Placówki do bieżąco 
aktualizowanej bazy danych podmiotów rejestrujących oświadczenia. Zdaniem NIK 
utrudniało to należyte wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy 
PSG i stwarzało zagrożenie niewłaściwego typowania podmiotów do kontroli.  

Najwyższa Izba Kontroli zauważyła, że średni współczynnik wykonania kontroli 
wzrósł w badanym okresie z poziomu 4,8 do 6,0813 przy niezmienionej liczbie 
funkcjonariuszy realizujących te zadania, jednakże ciągle oznaczało to 
nieosiągnięcie przez Placówkę zaleceń Komendanta Oddziału co do liczby 
wykonywanych miesięcznie kontroli. Izba oceniła ten stan jako nieprawidłowy, na co 
w dużej mierze wpływ miały oceny efektów działań służbowych Grupy, wystawione 
w kontrolowanym okresie przez Komendę Główną Straży Granicznej. Efekty te za 
2016 r. oceniono jako będące „w normie”14 przy „małym” obciążeniu funkcjonariuszy 
czynnościami służbowymi. 

Na ograniczoną skuteczność działań podejmowanych przez Placówkę wpływ miały 
również czynniki od niej niezależne, w tym rosnąca w szybkim tempie liczba 
rejestrowanych oświadczeń na pracę dla cudzoziemców.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne i kadrowe 

1.1. Struktura organizacyjno-etatowa placówek Straży Granicznej15 została 
określona 9 listopada 2012 r. przez Komendanta SG16. Do 9 grudnia 2014 r. liczba 
etatów w PSG wynosiła 11617; od 10 grudnia została zwiększona do 121 etatów18.. 
Zespół do spraw Kontroli Legalności Zatrudnienia został utworzony na podstawie 
zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego SG z 31 stycznia 2013 r. Od 1 stycznia 
2014 r. do 31 maja 2016 r. w Zespole na etacie zatrudnionych było siedmiu 
funkcjonariuszy. Od 1 czerwca 2016 r. liczbę etatów w Zespole zwiększono do 
ośmiu, jednak do dnia zakończenia czynności kontrolnych19 jeden etat nie został 
obsadzony. Jak wyjaśniła Komendant, funkcjonariusz typowany do objęcia tego 
stanowiska nie posiadał stosownego przeszkolenia zawodowego i został skierowany 
na właściwy kurs. W okresie objętym kontrolą nie przewidywano w Zespole etatu dla 
pracowników cywilnych.   

(dowód: akta kontroli str. 3-54, 89) 

1.2. Wszyscy funkcjonariusze Zespołu w badanym okresie przeszli szkolenia  
z zakresu kontroli legalności zatrudnienia20 organizowane przez ośrodki szkolenia 
SG i w siedzibie PSG. Przygotowanie merytoryczne funkcjonariuszy do realizacji 
zadań z zakresu KLZ było jednym z zagadnień kontroli PSG przeprowadzonej 
w 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej21. W ocenie zespołu kontrolnego 
„niedostateczna” była liczba szkoleń zewnętrznych dla funkcjonariuszy 
wykonujących czynności kontrolne. Ponadto zespół kontrolny wskazał, że szkolenia 

                                                      
13 Średnia wyliczona z całego 2016 r. 
14 W skali: „wyróżniający się”, „w normie” i „poniżej oczekiwań”. 
15 Dalej: „SG”. 
16 FAX-KG-SK/3797/I/12. 
17 110 funkcjonariuszy i 6 pracowników cywilnych. 
18 115 funkcjonariuszy i 6 pracowników cywilnych. 
19 tj. 12 czerwca 2017 r. 
20 Dalej: „KLZ”. 
21 Dalej: „Oddział”, kontrola pn. „Realizacja zadań Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności 
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom”. Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Protokół sporządzono 12 
września 2016 r. Dalej: „Kontrola 2013/2014”. 
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wewnętrzne prowadzone były przez funkcjonariuszy „niewystarczająco 
przeszkolonych oraz posiadających małe doświadczenie w prowadzonych 
kontrolach legalności zatrudnienia cudzoziemców”. Komendant uwzględniła 
w planach szkoleń powyższą ocenę. Podała, że po jej otrzymaniu funkcjonariusze 
realizujący czynności kontrolne kierowani byli na szkolenia zewnętrzne 
organizowane w ośrodkach szkolenia SG oraz odbywane w formie nauczania na 
odległość. Podała także, że liczbę miejsc na szkoleniach zewnętrznych dla 
funkcjonariuszy PSG wyznacza Komendant Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 55-57, 68, 89, 156, 173, 1043) 

1.3. W zarządzeniu Komendanta Głównego SG w sprawie norm należności 
uzbrojenia zespołowego i indywidualnego oraz norm wyposażenia specjalnego 
jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy22 nie przewidziano wyposażenia 
specjalistycznego dla Zespołu. W okresie objętym kontrolą Zespół wyposażono 
m.in. w komputery przenośne, skanery, telefony komórkowe, drukarki oraz 
urządzenia wielofunkcyjne, a Grupa dysponowała m.in. zestawem do 
elektronicznego daktyloskopowania (livescaner 13) wraz z pakietem 
oprogramowania dla jednego stanowiska. Samochody przydzielone dla Grupy były 
wykorzystywane przez funkcjonariuszy Zespołu. 
Komendant nie występowała o przekazanie sprzętu specjalistycznego  
z przeznaczeniem do wyłącznej realizacji zadań przez Zespół. W opinii Komendant 
wnioski o przydział sprzętu dla całej Grupy były sukcesywnie realizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 89-90, 195, 1044-1045) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Realizacja zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt. 13a ustawy o SG 

2.1. W związku z kontrolą efektów działań służbowych Grupy przeprowadzoną  
w 2015 r. przez PSG, Komenda Główna SG przyznała Grupie ocenę „w normie”, 
przy obciążeniu czynnościami służbowymi funkcjonariuszy ocenionym jako 
„umiarkowane”23. Za I półrocze 2016 r. powyższe działania oceniono „poniżej 
oczekiwań” przy „małym” obciążeniu funkcjonariuszy czynnościami służbowymi. 
Mając na uwadze powyższe wyniki, 24 października 2016 r. Komendant zatwierdziła 
opracowany przez Kierownika Grupy „Plan naprawy wyników”.  
W III kwartale 2016 r. wzrosła wobec I półrocza liczba przeprowadzonych kontroli  
z 19 do 25. Dla podniesienia efektywności pracy Zespołu uznano za zasadne m.in.: 
(a) utrzymanie liczby kontroli na poziomie z III kwartału br.; (b) w przypadku kontroli 
wykonywanych w agencjach zatrudnienia objęcie kontrolą jak największej liczby 
cudzoziemców; (c) wzmocnienie kontroli wobec podmiotów prowadzących sprzedaż 
obwoźną (i obnośną); (d) prowadzenie jednocześnie przynajmniej czterech kontroli; 
(e) czynny udział w rozpoznaniu podmiotów mogących zatrudniać cudzoziemców.  

                                                      
22 Zarządzenie Nr 66 ze zm. Komendanta Głównego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie norm należności uzbrojenia 
zespołowego i indywidualnego oraz norm wyposażenia specjalnego jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, a także warunków przyznawania i użytkowania uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG.2016.21). 
23 W skali: „ bardzo wysokie”, „umiarkowane” i „małe”. 
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W ramach Zespołu ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych planowano m.in. 
utrzymywać bliską współpracę z PUP24 oraz wzmóc rozpoznanie podmiotów 
mogących zatrudniać cudzoziemców. W IV kwartale 2016 r. wzrosła liczba 
przeprowadzonych kontroli względem III kwartału z 25 do 29.  
Łącznie w III i IV kwartale 2016 r. kontrolami objęto wykonywanie pracy 
/prowadzenie działalności gospodarczej przez 144 cudzoziemców, stwierdzając 
nielegalne wykonywanie pracy/prowadzenie działalności gospodarczej przez 49  
z nich. W IV kwartale wzmożono kontrole wobec podmiotów prowadzących 
sprzedaż obwoźną i obnośną na targowiskach, przeprowadzając łącznie 17 kontroli, 
z których 12 zakończono stwierdzeniem naruszeń. Realizowano także wytyczne 
dotyczące prowadzenia jednocześnie przynajmniej czterech kontroli.  

W styczniu 2017 r. Kierownik Grupy przedłożyła Komendant sprawozdanie  
z realizacji programu naprawczego, w którym zawarto ww. dane i oceniono, że 
odnotowano poprawę w zakresie czynności branych pod uwagę przy ocenie PSG. 
Pomimo podjętych działań Komenda Główna SG przyznała Grupie za 2016 r. 
ogólną ocenę „w normie”, przy „małym” obciążeniu czynnościami służbowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 94-109, 112, 1046) 

Funkcjonariusze KG SG Zarządu ds. Cudzoziemców25 w ramach nadzoru, o którym 
mowa w § 11 zarządzenia nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 
1 października 2012 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej, 
w okresie od 23 listopada do 1 grudnia 2015 r. przeprowadzili kontrolę wykonywania 
obowiązków przez PSG. Stwierdzono, że PSG wykonuje kontrolę legalności 
zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 58-69, 146-188) 

2.2. W 2014 r. PSG przeprowadziła 58 kontroli, o których mowa w art. 1 ust. 2 
pkt. 13a ustawy o SG, z tego 44 doraźne26 i 14 planowych27. Z 22 skontrolowanych 
podmiotów, w których cudzoziemcy wykonywali pracę, dwa podmioty poddano 
dodatkowej analizie pod względem rejestracji oświadczeń28.  

W 2015 r. przeprowadzono 66 kontroli, o których mowa powyżej, z tego 49 
doraźnych29 i 17 planowych30. Z 47 kontrolowanych podmiotów31, w których 
cudzoziemcy wykonywali pracę, siedem podmiotów poddano dodatkowej analizie 
pod względem rejestracji oświadczeń32 oraz jeden podmiot pod kątem uzyskanych 
zezwoleń na pracę33. 

W 2016. r. liczba ww. kontroli wyniosła 73, z tego 54 doraźne i 19 planowych. Z 40 
skontrolowanych podmiotów34 14 poddano dodatkowej analizie pod względem 
rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy35. 

(dowód: akta kontroli str. 70-73, 90-91) 

                                                      
24 W celu uzyskiwania informacji dotyczących rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz 
dotyczących tzw. „tabeli 200”, tj. podmiotów rejestrujących co najmniej 200 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi. 
25 Dalej: „Zarząd”. 
26 Wszystkie kontrole dotyczyły podmiotów, w których pracę wykonywali cudzoziemcy uprawnieni do pracy na podstawie 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy (dalej: „oświadczenia”).  
27 Osiem kontroli dotyczyło podmiotów, w których pracę wykonywali cudzoziemcy uprawnieni do pracy na podstawie 
oświadczeń. 
28 Te podmioty w okresie półrocznym zarejestrowały łącznie 624 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.  
29 Dwadzieścia pięć kontroli dotyczyło podmiotów, w których pracę wykonywali cudzoziemcy uprawnieni do pracy na podstawie 
oświadczeń. 
30 Piętnaście kontroli dotyczyło podmiotów, w których pracę wykonywali cudzoziemcy uprawnieni do pracy na podstawie 
oświadczeń. 
31 W tym 39 podmiotów, w których pracę wykonywali cudzoziemcy uprawnieni do pracy na podstawie oświadczeń. 
32 Te podmioty w okresie półrocznym zarejestrowały łącznie 2 732 oświadczenia. 
33 Podmiot ten uzyskał 129 zezwoleń. 
34 Z tego 34 dotyczyło podmiotów, w których pracę wykonywali cudzoziemcy uprawnieni do pracy na podstawie oświadczeń. 
35 Te podmioty, w okresie półrocznym, zarejestrowały łącznie 4 706 oświadczeń. 
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W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano łącznie 9 524 
oświadczenia oraz wydano 1 188 zezwoleń na pracę. W latach 2015 i 2016 
zarejestrowano odpowiednio 29 694 i 48 517 oświadczeń i wydano 2 799 i 7 073 
zezwoleń. 

(dowód: akta kontroli str. 128-144) 

PSG nie dysponował aktualnym wykazem wszystkich podmiotów, które w okresie 
objętym kontrolą rejestrowały oświadczenia; nie występował o nie również do WUP 
oraz UW. Występowano jedynie do PUP (lub UW) o dane dotyczące konkretnych 
podmiotów. Z informacji uzyskanych przez PSG wynikało, że tego typu danymi36 nie 
dysponował również WUP. Według danych dotyczących oświadczeń przekazanych 
przez WUP pismem z 14 marca 2017 r., w okresie objętym kontrolą największą ich 
liczbę zarejestrowano w PUP w Bydgoszczy37 oraz w Toruniu38. 

(dowód: akta kontroli str. 93, 193, 196-199) 

W 2014 r. funkcjonariusze Zespołu zweryfikowali 624 oświadczenia, tj. 6,5% ogółu 
(wszystkie w trybie KLZ), w 2015 r. - 9 830 oświadczeń39, z czego w trybie KLZ 
2 73240 oraz 138 zaproszeń41 (z czego w trybie KLZ 12942). W 2016 r. 
zweryfikowano 7 769 oświadczeń43, w tym w trybie KLZ 4 70644 oraz 30 zgód45, 
wszystkie w trybie „pozakontrolnym”46. 

(dowód: akta kontroli str. 145) 

Pozyskiwane informacje m.in. od organów administracji publicznej, jak i podmiotów 
prywatnych, które dotyczyły: firm i osób fizycznych rejestrujących oświadczenia, 
a także samych cudzoziemców47, Zespół ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych 
analizował m.in. pod kątem możliwości zatrudnienia deklarowanej liczby 
cudzoziemców. W przypadku kontrolowania agencji zatrudnienia ustalano liczbę 
podpisanych umów z pracodawcami i liczbę kierowanych tam pracowników 
niebędących obywatelami RP. W przypadku, gdy PSG otrzymywała informacje 
o cudzoziemcach, którzy nie stawili się do pracy, zrezygnowali z jej wykonywania 
lub z innych powodów pracodawca odmówił cudzoziemcowi dalszego zatrudnienia, 
funkcjonariusze kierowali sprawę do ewidencji zleceń SG48 (dalej: „EZ”) w celu 
poddania cudzoziemca dodatkowej weryfikacji w trakcie kontroli granicznej lub 
kontroli na terenie RP. Analiza ta kończyła się zaleceniami49. 

W przypadku stwierdzenia podstaw do przeprowadzenia KLZ sprawę przekazywano 
Zespołowi. Zidentyfikowanie firmy „fikcyjnej” skutkowało przeprowadzeniem 
postępowania zgodnie z zaleceniami Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG 
z 15 grudnia 2014 r. i sprawę przekazywano funkcjonariuszom GOŚ.  

W latach 2014-2016 weryfikacja legalności zatrudnienia cudzoziemców wykonana 
przez Zespół ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych w 21 przypadkach 

                                                      
36 Dotyczącymi liczby podmiotów, uwzględniając osoby fizyczne, które w latach 2014-2016 wnioskowały o zarejestrowanie 
oświadczeń. 
37 2014 r.-7 524, 2015 r.-19 289, 2016 r.-27 733. 
38 2014 r.-314, 2015 r.-2 005, 2016 r.-3 784. 
39 Tj. 33,1% ogółu. 
40 Tj. 9,2% ogółu. 
41 Tj. 4,9% ogółu.  
42 Tj. 4,6% ogółu. 
43 Tj. 16,0% ogółu. 
44 Tj. 9,7% ogółu. 
45 Tj. 0,4% ogółu. 
46 Jak wyjaśniła Komendant funkcjonariusze SG nie gromadzą danych dotyczących ilości skontrolowanych/zweryfikowanych 
oświadczeń i zezwoleń. Przedstawione dane liczbowe mają charakter przybliżony.  
47 Wraz z kserokopiami oświadczeń. 
48 Prowadzonej przez Zarząd Graniczny Komendy Głównej. 
49 M.in.: (a) wszczęcia kontroli legalności zatrudnienia w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w tym zakresie; 
(b) przekazania sprawy do GOŚ w przypadku podejrzenia czynów o charakterze kryminalnym (bez KLZ); (c) niekontynuowania 
weryfikacji w przypadku braku wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania.  
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zakończyła się na czynnościach przedkontrolnych, z których osiem przekazano do 
GOŚ. W pozostałych sprawach przeprowadzono KLZ. 

(dowód: akta kontroli str. 73, 91-93, 189-190, 193-195, 278-279) 

2.3. W SG nie opracowano szczegółowych wytycznych dotyczących czynności, 
jakie należy przeprowadzić w toku weryfikacji podmiotów znajdujących się  
w zainteresowaniu SG w związku z kontrolą prowadzoną na podstawie art. 1 ust. 2 
pkt. 13a ustawy o SG. Oświadczenia kontrolowano w trakcie kontroli legalności 
wykonywania pracy oraz powierzenia wykonywania pracy. Sprawdzano m.in., czy 
podmiot: (a) zawarł z cudzoziemcami umowy w określonej formie, (b) zgłosił 
cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego, (c) wypłaca cudzoziemcom 
wynagrodzenie50, d) ma faktyczne możliwości zatrudnienia cudzoziemców w liczbie 
zarejestrowanych oświadczeń/zgód lub zawarł odpowiednie umowy 
z pracodawcami, e) prowadzi i przechowuje dokumentację zatrudnionych 
cudzoziemców. 

W przypadku cudzoziemców wykonujących pracę/prowadzących działalność 
gospodarczą zakres kontroli obejmował sprawdzenie: (a) legalności przebywania na 
terytorium RP, (b) posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej 
lub wykonywania pracy, (c) zgodności wykonywanej przez cudzoziemca pracy  
z warunkami określonymi w zezwoleniu na pracę/pobyt czasowy i pracę. 

(dowód: akta kontroli str. 275-280, 430-670, 906-1042) 

W okresie objętym kontrolą Komendant Oddziału corocznie określał zadania dla SG 
związane z weryfikacją i kontrolą oświadczeń oraz zezwoleń na pracę. I tak: 

1. 19 marca 2014 r. polecił m.in.: (a) zwiększyć efektywność działań kontrolnych  
i weryfikacyjnych, (b) utrzymywać kontrole legalności zatrudnienia na poziomie 
czterech miesięcznie, (c) planować kontrole wykonywane przez Zespół przede 
wszystkim w sektorach działalności gospodarczej, w których identyfikuje się 
najwięcej naruszeń przepisów, a także w tych, które w świetle prowadzonego 
rozpoznania migracyjnego oraz oceny ryzyka narażone są na powierzanie pracy 
cudzoziemcom bez ważnego dokumentu pobytowego; 

2. 14 maja 2015 r. polecił m.in.: a) wyznaczyć funkcjonariusza z Grupy do 
koordynacji działań w ww. zakresie oraz monitorowania wyników czynności 
podejmowanych wobec podmiotów nadużywających uproszczonej procedury 
zatrudnienia cudzoziemców; b) ukierunkować „priorytetowo” czynności służbowe 
wobec podmiotów rejestrujących w PUP w ostatnich sześciu miesiącach ponad 
200 oświadczeń, c) nawiązać współpracę z PUP; d) przekazywać co miesiąc 
Komendzie Oddziału raport z ilości i efektów działań podjętych wobec 
wytypowanych podmiotów;  

3. 14 marca 2016 r. Komendant Oddziału zatwierdził Wytyczne do ochrony granicy 
państwowej na 2016 r. W zakresie działań kontrolnych polecił m.in. zwiększyć 
liczbę kontroli legalizacji zatrudnienia do poziomu ośmiu miesięcznie51. 

(dowód: akta kontroli str. 203-239) 

W związku z zaleceniami na 2014 r. funkcjonariusze PSG zwiększyli KLZ z 39 do 
5852. Wzrosła liczba wykrytych naruszeń z 12 do 5953 oraz liczba wykrytych 
cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę lub prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie RP z 25 do 5854. Zalecenie dotyczące liczby 
przeprowadzanych kontroli zrealizowano. KLZ wykonywano w sektorach 

                                                      
50 Zgodnie z wydanymi zezwoleniami czy oświadczeniami. 
51 Od 1 czerwca 2016 r. etat Zespołu został zwiększony o jedno stanowisko, które nie zostało obsadzone. 
52 Wzrost o 48% w stosunku do roku 2013. 
53 Wzrost o 391%. 
54 Wzrost o 132%. 
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o największej stwierdzonej liczbie naruszeń prawa (tj. handel hurtowy i detaliczny, 
rolnictwo, usługi gastronomiczne i agencje zatrudnienia). 

W związku z zaleceniami na 2015 r. Komendant wyznaczyła funkcjonariuszkę Grupy 
do koordynacji działań i monitorowania wyników czynności podejmowanych wobec 
podmiotów rejestrujących oświadczenia. Działania ukierunkowano na podmioty, 
które zarejestrowały ponad 200 oświadczeń. Z inicjatywy SG odbyło się spotkanie 
z kierownictwem WUP, na którym omówiono formy współpracy PSG z WUP oraz 
problematykę związaną z agencjami zatrudnienia rejestrującymi oświadczenia. 
Funkcjonariusze PSG comiesięcznie wysyłali do Wydziału V Komendy Oddziału 
sprawozdania z wykonanych zadań, zawierające m.in.: nazwę podmiotu i miejsce 
wykonywania działalności, datę czynności weryfikacyjnych i kontrolnych, 
stwierdzoną liczbę cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę, liczbę 
zarejestrowanych oświadczeń i obywatelstwo osób, dla których zarejestrowano 
oświadczenia, liczbę i obywatelstwo cudzoziemców ujętych w EZ, liczbę 
cudzoziemców, którzy podjęli lub nie podjęli pracy, liczbę cudzoziemców, którzy 
przekroczyli granicę na podstawie oświadczenia, a nie zgłosili się pracy. W toku KLZ 
ujawniono 488 nieprawidłowości oraz 239 przypadków cudzoziemców nielegalnie 
wykonujących pracę/prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP.  

W 2016 r. PSG nie zrealizowała zalecenia Komendanta Oddziału w zakresie 
miesięcznej liczby wykonywanych kontroli (zwiększonej z czterech do ośmiu). 
Osiągnięto średni współczynnik ich wykonania na poziomie 6,08. Stwierdzono 
spadek (w stosunku do 2015 r.): liczby stwierdzonych nieprawidłowości - 302 oraz 
liczby cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę/prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie RP - 174. Kontynuowano współpracę z UW i w jej efekcie 
wytypowano w 2016 r. 46 spraw do dalszego rozpoznania. 

Do końca 2016 r. wszystkie rozpoznane przez PSG podmioty, które zarejestrowały 
co najmniej 200 oświadczeń55, zostały poddane czynnościom weryfikacyjno-
rozpoznawczym. Jedno z ustaleń dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej 
wyszukującej firmy, na rzecz których rejestrowała oświadczenia służące obywatelom 
Ukrainy do uzyskania wizy. W trakcie rejestracji członkowie grupy posługiwali się 
fałszywymi upoważnieniami do reprezentowania tych firm. Na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego poszkodowanymi były 33 podmioty, w imieniu których 
zarejestrowano 1 490 oświadczeń. Ujawniono także jeden przypadek, gdy obywatel 
RP nie mający zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej na prośbę „osób 
trzecich” założył firmę i zarejestrował 83 oświadczenia.  

W okresie od 14 maja 2015 r. PSG otrzymało 596 informacji o zakończeniu 
współpracy z cudzoziemcami. 

(dowód: akta kontroli str. 240-249, 268-271, 1048-1067) 

2.4. W 2014 r. na 58 przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 
13a ustawy o SG, nieprawidłowości stwierdzono w 47 przypadkach. Najwięcej 
dotyczyło: niezgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej (29 przypadków), 
niepowiadomienia właściwego wojewody o okolicznościach, o których mowa 
w art. 88i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy56 (14), podjęcia pracy bez zawarcia umowy w wymaganej formie (14) 
i podjęcia pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego 
oświadczenia (13). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano 

                                                      
55 Informacje na temat podmiotów z tzw. „tabeli 200” pozyskiwano okresowo (w odstępach od jednego do sześciu miesięcy) 
przez pisemne zapytania, rozmowy telefoniczne z pracownikami PUP lub w trakcie spotkań roboczych z tymi pracownikami. 
W ten sposób otrzymywano także informacje o podmiotach, co do których istniało przypuszczenie, że mogą nadużywać 
procedury związanej z rejestracją oświadczeń.  
56 Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm., dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”. 
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do sądów rejonowych 9 spraw o ukaranie i wydano 2 decyzje o zobowiązaniu 
cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP.  

W 2015 r. na 66 kontroli w 44 PSG stwierdziła nieprawidłowości. Najwięcej z nich 
dotyczyło: podjęcia pracy bez zawarcia umowy w wymaganej formie (297 
przypadków) lub wymaganego zezwolenia na pracę (221) i niepowiadomienia 
wojewody o okolicznościach, o których mowa w art. 88i ustawy o promocji 
zatrudnienia (129). Do sądów rejonowych skierowano 29 wniosków o ukaranie 
i wydano 64 decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP.  

W 2016 r. na 73 przeprowadzone kontrole w 57 PSG stwierdziła nieprawidłowości. 
Najwięcej z nich dotyczyło: podjęcia pracy bez zezwolenia lub bez zarejestrowanego 
oświadczenia (142 przypadki), podjęcia pracy bez zawarcia umowy w wymaganej 
formie (88) i niepowiadomienia wojewody o okolicznościach, o których mowa 
w art. 88i ustawy o promocji (31). Do sądów rejonowych skierowano łącznie 39 
wniosków o ukaranie i wydano 32 decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do 
opuszczenia terytorium RP. W jednym przypadku nałożono grzywnę w wysokości 
200 zł za naruszenie art. 120 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia.  
W okresie objętym kontrolą PSG nałożyła 16 mandatów57 na łączną kwotę 4 340 zł 
za naruszenie art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń58.  

(dowód: akta kontroli str. 74-86, 112-114, 126,) 

2.5. W latach 2014-2016 PSG współpracowała przy przeprowadzaniu kontroli  
z innymi organami administracji publicznej59.  

W 2014 r. uzgodniono, że PIP będzie podejmować czynności kontrolne w zakresie 
wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom, zaś SG w zakresie legalności pobytu i legalności prowadzenia 
działalności gospodarczej przez cudzoziemców. W 2014 r. przeprowadzono cztery 
wspólne kontrole z PIP oraz 14 kontroli wspólnie z urzędami skarbowymi60.  

W 2015 r. miała miejsce jedna wspólna kontrola z udziałem pracowników Urzędu 
Kontroli Skarbowej i Izby Celnej61, 10 współdziałań z PIP oraz pięć z US62.  
Z inicjatywy PSG odbyło się spotkanie z kierownictwem WUP, podczas którego 
omówiono problematykę zatrudniania bądź pośredniczenia w zatrudnianiu 
cudzoziemców przez agencje zatrudnienia w oparciu o oświadczenia. Ustalono, że 
SG będzie otrzymywać kwartalne informacje o nowo zarejestrowanych agencjach 
zatrudnienia oraz zdecydowano o wystosowaniu pisma do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia statystyki, która pozwoli określić 
rzeczywistą liczbę cudzoziemców zatrudnianych na podstawie oświadczeń.  

W 2016 r. miały miejsce trzy wspólne kontrole z PIP i funkcjonariuszami Policji63 
oraz trzy współdziałania wyłącznie z PIP64. 

Ponadto pomiędzy PSG a PUP, UW, WUP oraz PIP miała miejsce bieżąca wymiana 
informacji. W PSG, w ramach współpracy z PIP, powołano koordynatora do spraw 
kontroli legalności zatrudnienia oraz wymieniano się kwartalnie informacjami nt. 

                                                      
57 2014 r. – 11, 2015 r. – 4, 2016 r. –1. 
58 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm. 
59 PIP, US i Urzędem Kontroli Skarbowej. 
60 Zakresy kontroli dotyczyły legalności prowadzenia działalności gospodarczej. Efektami kontroli było m.in. nałożenie 11 
mandatów za naruszenie art. 601 §1 i 2 kodeksu wykroczeń na łączną kwotę 3 100 zł.  

61 Dotyczyła zwalczania przestępczości zorganizowanej z obszaru relacji handlowych i finansowych między Polską a krajami 
azjatyckimi. 
62 Efektami kontroli było m.in. nałożenie 4 mandatów za naruszenie art. 601 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń na łączną kwotę 740 zł. 
63 Dotyczyły one zwalczania tzw. handlu ludźmi. 
64 Efektem kontroli było m.in. nałożenie mandatu za naruszenie art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń na kwotę 500 zł. 
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przeprowadzonych czynności kontrolnych i ich wyników. Kwartalnie otrzymywano 
również informacje z WUP65.  

(dowód: akta kontroli str. 74-86, 112-114, 200-202, 376-391, 1048-1067) 

2.6. W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze PSG skierowali do: 
− US 77 zawiadomień66 o podejrzeniu naruszenia przepisów dotyczących podatku 

dochodowego od osób fizycznych; 
− ZUS 83 zawiadomienia67 o możliwości naruszenia prawa z zakresu ubezpieczeń 

społecznych oraz o popełnieniu przestępstwa z art. 219 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny68; 

− PIP 5 zawiadomień69 o naruszeniach przepisów prawa pracy; 
− Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 zawiadomienia 

o naruszeniach prawa70; 
− Ministra Gospodarki 5 zawiadomień o prowadzeniu działalności gospodarczej 

niezgodnie z wpisem do CEiDG; 
− urzędu kontroli skarbowej 1 zawiadomienie dotyczące zadeklarowania 

zobowiązania podatkowego niezgodnie ze stanem faktycznym. 
PSG nie posiadała informacji o końcowych efektach powyższych zawiadomień. 

(dowód: akta kontroli str. 74-86, 114-115) 

W latach 2014-2016 funkcjonariusze PSG w zakresie legalności wykonywania pracy 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej objęli kontrolą 1966 cudzoziemców71, 
z czego w 471 przypadkach stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy lub 
działalności gospodarczej72. W ramach KLZ w 2016 r. wylegitymowano 115 
cudzoziemców wykonujących pracę. W ramach kontroli legalności pobytu 
sprawdzono 1276 cudzoziemców73 z krajów uprawnionych do wykonywania pracy 
na podstawie oświadczeń; z tej liczby nielegalny pobyt stwierdzono u 18074.  

(dowód: akta kontroli str. 320-333) 

2.7. PSG nie współpracowała z placówkami konsularnymi RP. W przypadku 
wątpliwości co do możliwości powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na 
podstawie oświadczenia, informacje wysyłane były do Naczelników: Wydziału I 
Konsultacji Wizowych i Projektów Informatycznych oraz Wydziału V Informacji 
Migracyjnej w Zarządzie75. Wykonywano także odpowiednie czynności w przypadku 
wystąpienia przez te podmioty z właściwymi wnioskami.  

(dowód: akta kontroli str. 115, 268-272, 370-375) 

2.8. W ocenie Komendant około 70% informacji o podmiotach, które należało 
objąć weryfikacją/kontrolą pod względem legalności zatrudnienia PSG pozyskiwał 
z urzędowych elektronicznych baz danych oraz informacji uzyskanych w trakcie 
czynności rozpoznawczych, m.in. z urzędów gmin, Policji, PUP (20%), UW (5%). 
Około 4% informacji pochodziło od osób fizycznych lub prawnych. Mniej niż 1% 
informacji pochodził z innych placówek SG.   

                                                      
65 Dotyczące m.in. nowopowstałych agencji zatrudnienia oraz podejmowanych czynności weryfikacyjnych wobec firm 
rejestrujących znaczne ilości oświadczeń. 
66 Z tego: 2014 r. – 32, 2015 r. – 16, 2016 r. – 29. 
67 Z tego: 2014 r. – 38, 2015 r. – 18, 2016 r. – 27. 
68 Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, ze zm. 
69 Z tego 2014 r. – 2, 2015 r. – 2, 2016 r. – 1. 
70 M.in. o prowadzeniu działalności gospodarczej jako agencji pracy tymczasowej bez wymaganego certyfikatu Marszałka 
Województwa.  
71 W 2014 r. – 344, 2015 r. – 1079, 2016 r. – 543. 
72 W 2014 r. – 58, 2015 r. – 239, 2016 r. – 174. 
73 W 2014 r. – 54, 2015 r. – 534, 2016 r. – 688. 
74 W 2014 r. – 14, 2015 r. – 55, 2016 r. – 111. 
75 Łącznie wystosowano pisma dotyczące 15 firm. 
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(dowód: akta kontroli str. 74-86, 93-94) 

2.9. PSG nie dysponował aktualnymi danymi dotyczącymi cudzoziemców 
zatrudnionych w podmiotach, które zarejestrowały powyżej 200 oświadczeń.  
W comiesięcznych sprawozdaniach przesyłanych do Komendy Oddziału 
umieszczano w tym zakresie dane uzyskane w trakcie ostatniej weryfikacji.  

Według danych PSG w kontrolowanym okresie osiem podmiotów76 łącznie 
zarejestrowało 6 570 oświadczeń. Z tej grupy pracę u rejestrujących oświadczenia 
podjęło 1 515 osób (tj. 23%), a 2 304 osoby77 przekroczyły granicę RP na podstawie 
zarejestrowanych oświadczeń i nie podjęły zatrudnienia u rejestrującego 
oświadczenie. W stosunku do pozostałych 2 751 osób PSG nie posiadała informacji, 
jakoby wjechały one na teren RP. 

(dowód: akta kontroli str. 268-272, 283-285, 904-905) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezrealizowaniu przez Placówkę  
w 2015 i 2016 r. zalecanej przez Komendanta Oddziału miesięcznej liczby 
wykonywanych kontroli (w 2015 r. zrealizowano średnio 5,578 kontroli/miesiąc przy 
6,0 zalecanych, a w 2016 r. średnio 6,0879 miesięcznie przy 8,0 zalecanych). 
Jednocześnie jednak stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą średni 
współczynnik ich wykonania wzrósł do 6,08 z poziomu 4,8 przy niezmienionej liczbie 
funkcjonariuszy przeprowadzających kontrole.  

Komendant wyjaśniła, że liczba kontroli uzależniona była od posiadanych sił  
i środków. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK przyznany etat nie został 
obsadzony80.  

(dowód: akta kontroli str. 54, 70-86, 1070-1071) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że PSG aktywnie pozyskiwała informacje na 
temat podmiotów, w przypadku których istniało podwyższone ryzyko nielegalnego 
zatrudniania cudzoziemców, a także współpracowała z odpowiednimi organami  
i urzędami w celu wykonywania zadań ustawowo przypisanych Straży Granicznej. 
Jednocześnie jednak Placówka nie dysponowała stałym dostępem do pełnej, na 
bieżąco aktualizowanej bazy danych podmiotów, które działają na terenie 
właściwości PSG i rejestrują oświadczenia. Taka baza danych – zdaniem NIK – 
powinna stanowić podstawowe narzędzie pracy funkcjonariuszy SG, którym 
powierzono obowiązki typowania podmiotów gospodarczych do kontroli. 

NIK pozytywnie ocenia podjęcie przez PSG współpracy m.in. z UW, PIP, ZUS, 
WUP. W sposób prawidłowy PSG informowała Komendę Oddziału oraz Komendę 
Główną o zagrożeniach dla porządku prawnego oraz kierowała wnioski  
o umieszczenie danych obcokrajowców w EZ. Liczbę KLZ zwiększono wprawdzie 
w 2016 r. z 4,8 (średnia w miesiącu) do 6,08, jednak nie osiągnięto zalecanej przez 
Komendanta Oddziału liczby 8,0. Izba zwróciła uwagę na brak dostępu Placówki do 
bieżąco aktualizowanej bazy danych podmiotów rejestrujących oświadczenia, co 
utrudnia należyte wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy SG. 

                                                      
76 Które zarejestrowały największą ilość oświadczeń. 
77 35%. 
78 Średnia wyliczona z całego 2015 r. 
79  Średnia wyliczona z całego 2016 r. 
80 Funkcjonariusz typowany do objęcia tego stanowiska nie posiadał stosownego przeszkolenia zawodowego, został 
skierowany na właściwy kurs. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli81, wnosi o realizowanie kontroli legalności zatrudnienia 
zgodnie z zaleceniami Komendanta Oddziału co do ich liczby. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
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 Bydgoszczy. 

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 i wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz, dnia           czerwca 2017 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jacek Kalas 

główny specjalista k.p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

Podpis podpis 

  

  

 

                                                      
81 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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