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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Michał Kapek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/41/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach1, ul. Wolności 90 
Pyrzowice, 42-625 Ożarowice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

ppłk SG Czesław Konieczny, Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Placówka w latach 2014-2016 podejmowała działania w celu przeciwdziałania 
wyłudzaniu wiz pod pozorem zatrudnienia na terenie RP2, jednakże czynności 
podejmowane w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów nie 
zapewniły pełnej eliminacji zjawiska nadużywania przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą na terenie właściwości miejscowej Placówki, procedury 
rejestracji oświadczeń/zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. 

W ocenie NIK, wpływ na ograniczoną skuteczność działań podejmowanych przez 
Placówkę miały również czynniki od niej niezależne, w tym rosnąca w szybkim 
tempie liczba rejestrowanych oświadczeń/zezwoleń na pracę dla cudzoziemców 
oraz stale zwiększająca się ilość podmiotów występujących o ich zarejestrowanie,  
a także niepełna obsada kadrowa Placówki. Wskutek tych czynników, pomimo 
rosnącej liczby przeprowadzanych kontroli, procentowa ilość podmiotów faktycznie 
skontrolowanych ulegała systematycznemu zmniejszeniu.  

Również stała współpraca, która była podejmowana przez funkcjonariuszy 
z organami administracji publicznej, w tym w szczególności z urzędami 
pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych3 i Państwową Inspekcją Pracy4, 
jakkolwiek miała wpływ zarówno na identyfikację jak i postępowanie względem 
określonych podmiotów, nie pozwoliła na systemowe wyeliminowanie procederu 
wykorzystywania rejestracji oświadczeń/zezwoleń na pracę do wyłudzania wiz  
dla cudzoziemców. 

                                                      
1 W dalszej części określana skrótem „SG” lub „Placówka”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
3 w zakresie przekazywania informacji o liczbie zarejestrowanych oświadczeń/zezwoleń na pracę oraz ilości cudzoziemców 
zgłaszanych przez poszczególnych pracodawców do ubezpieczeń społecznych. 
4 w zakresie dot. informowania o stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowościach związanych  
z naruszeniem przepisów prawa pracy. 

Ocena ogólna 
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Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły zapewnienia skuteczności 
realizacji zadań Placówki dotyczących ryzyka nadużywania procedury rejestracji 
oświadczeń/zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacyjne i kadrowe przygotowanie Placówki  
do przeprowadzania kontroli legalności wykonywania 
pracy przez cudzoziemców, a także prowadzenia przez 
nich działalności gospodarczej 

1.1. Stan zatrudnienia w Placówce w latach 2014-2016 

Zadania związane z kontrolą legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,  
a także prowadzenie przez nich działalności gospodarczej realizowali  
w Placówce Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach funkcjonariusze Grupy 
ds. Cudzoziemców. W skład tej Grupy wchodziło pięć Zespołów: Postępowań 
Granicznych, ds. Migracji, Kontroli Legalności Zatrudnienia, Konwojowo-Ochronny 
oraz ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych5.  

W okresie objętym kontrolą, dla całej Grupy przewidzianych było 59 etatów, z czego 
pięć zarezerwowanych było dla pracowników cywilnych6. Liczba etatów dla 
poszczególnych Zespołów7 wynosiła: 17 (Zespół ds. Działań Kontrolnych  
i Weryfikacyjnych, 13 (Zespół ds. Migracji), 12 (Zespół Postępowań Granicznych),  
9 (Zespół ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia) oraz 6 (Zespół Konwojowo-
Ochronny). W każdym Zespole8 przewidziano po jednym etacie dla pracowników 
cywilnych. 

W latach 2014-2016 liczba pracowników faktycznie zatrudnionych w Grupie ds. 
Cudzoziemców w ww. okresie była o niższa od przewidzianej w Zarządzeniu nr 16 
Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie 
organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, 
dywizjonów oraz ośrodków szkolenia (w brzmieniu obowiązującym w latach  
2014-2016) i wynosiła: 50 osób w 2014 r., 51 w 2015 r. i 49 w 2016 r.  

W zespołach Grupy (z wyjątkiem Zespołu Konwojowo-Ochronnego) występowały 
niedobory kadrowe, wynoszące od jednego do czterech zatrudnionych. Największe 
braki wystąpiły w 2016 r. w Zespole ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych  
(4 wakaty) oraz w Zespole Postępowań Granicznych (3 wakaty). W przypadku 
Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia, największe braki wystąpiły w 2014 r. 
(2 wakaty), w pozostałym okresie wolny pozostawał jeden etat.  

Wykazane niedobory kadrowe, w przeważającej większości dotyczyły pracowników 
cywilnych, dla których w całej Grupie w latach 2014-2016 przewidziano łącznie pięć 
etatów, które jednak w tym okresie nie były wykorzystane. 

(Dowód akta kontroli: 6) 

                                                      
5 Na podstawie § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie 
utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zakresu działania, a także określenia 
szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek  
i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG nr 7 poz. 29 ze zm.). 
6 W tym okresie, łączna liczba etatów w całej Placówce ulegała stopniowemu zwiększaniu: z 252 w 2014 r., poprzez 258  
w 2015 r. do 263 w roku 2016, przy czym liczba etatów dla pracowników cywilnych pozostawała niezmienna i wynosiła 17. 
7 Liczba etatów przewidzianych dla poszczególnych grup w latach 2014-2016 nie zmieniała się. 
8 Oprócz Zespołu Konwojowo-Ochronnego, w którym nie było etatu cywilnego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Komendant Placówki wyjaśnił, że liczba pełniących służbę w placówce osób jest 
konsekwencją przyznawanych limitów zatrudnienia w oddziale. Zaznaczył przy tym, 
że w poszczególnych latach kierował do Wydziału Kadr i Szkolenia informacje na 
temat potrzeb w zakresie zatrudnia pracowników cywilnych w placówce: w 2015 r. 
pięciu, a w 2016 – trzech. Wnioski te zostały jednak rozpatrzone negatywnie. 
Komendant poinformował również, że w grudniu 2016 r. przekazał analizę poziomu 
zatrudnienia pracowników w placówce, wskazując na potrzebę zatrudnienia  
sześciu pracowników cywilnych. Jak podkreślił, możliwości zatrudnienia nowych 
pracowników (w szczególności na stanowiskach dotychczas nie obsadzanych), 
uzależnione są wprost od możliwości finansowych formacji, skutkujących ścisłym 
określaniem limitów zatrudnienia (środków finansowych) w danym okresie. 
Odnośnie przeprowadzenia analizy ryzyka w zakresie obejmującym kontrole 
legalności zatrudnienia na obszarze działalności Placówki Komendant wyjaśnił,  
że w latach objętych kontrolą - zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z uregulowań 
wewnętrznych oraz bieżącymi poleceniami przełożonych - przeprowadzono szereg 
analiz, które w szczególności dotyczyły: zagadnień związanych z rozpoznaniem 
migracyjnym w poszczególnych rejonach, spraw wyselekcjonowanych przez oficera 
łącznikowego przy oddziale zamiejscowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Częstochowie oraz czynności realizowanych przez zespół ds. kontroli legalności 
zatrudnienia w Placówce. 

Komendant poinformował również, że w okresie objętym kontrolą w placówce 
prowadzono okresowe analizy ryzyka, dotyczące sytuacji migracyjnej w obszarze 
działalności placówki (kwartalne i roczne), które obejmowały m.in. zagadnienia 
dotyczące kontroli legalności zatrudnienia. Wnioski, jakie w związku z tym uzyskano 
dotyczyły m.in.: obejmowania działaniem podmiotów gospodarczych, które rejestrują 
dużą ilość oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, 
prowadzenia rozpoznania tych podmiotów oraz konieczności kierowania 
funkcjonariuszy na specjalistyczne szkolenia z zakresu przeprowadzania kontroli 
legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez nich oraz powierzania im pracy. 

(Dowód akta kontroli: 7-37) 

1.2. Szkolenia funkcjonariuszy 

Funkcjonariusze, którym powierzono wykonywanie zadań dotyczących zatrudniania 
na terytorium RP cudzoziemców, zostali odpowiednio przeszkoleni w związku 
z pełnionymi obowiązkami, w  szczególności w zakresie: 

− kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia 
działalności gospodarczej i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom -  
2 osoby w 2014 r., 6 w 2015 r. oraz 1 w roku 2016 (warsztaty); 

− kontroli legalności pobytu na terytorium RP i wynikających z niej skutków 
prawnych – 1 osoba w 2014 r.; 

− zasad i procedur postępowania administracyjnego prowadzonego wobec 
cudzoziemców – 4 osoby w 2015 r. i 2 w roku 2016; 

− metod i technik przesłuchań w postępowaniu administracyjnym prowadzonym 
wobec cudzoziemców - 4 osoby w 2015 r.; 

− strategii komunikowania się z cudzoziemcami - 6 osób w 2014 r.; 

− postepowania w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu – 4 osoby 
w 2014 r. i 1 w roku 2015; 
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− badania autentyczności dokumentów – 3 osoby w 2015 r. i 2 w roku 2016; 

− ustalania celu wjazdów i pobytów cudzoziemców na terytorium RP i UE – 
2 osoby w 2014 r. i 1 w roku 2015; 

− czynności sprawdzających wobec cudzoziemców będących w procedurze 
legalizacji pobytu na terytorium RP – 2 osoby w 2014 r.; 

− taktyki i technik prowadzenia rozpoznania w zakresie identyfikacji naruszeń 
przez cudzoziemców prawa wjazdu i pobytu na terytorium RP – 1 osoba 
w 2016 r.; 

− branżowych szkoleń językowych, w tym języka migowego – po 10 osób w latach 
roku 2014-2015 i 1 osoba w roku 2016. 

Ponadto, funkcjonariusze zatrudnieni w ww. Grupie odbyli trzytygodniowe szkolenie 
z zakresu czynności realizowanych przez Straż Graniczną wobec cudzoziemców 
(37 osób w 2013 r.) oraz uczestniczyli w szkoleniach lokalnych (wewnętrznych), 
organizowanych przez Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu. 

(Dowód akta kontroli: 38-39) 

Jak wynika z wyjaśnień Komendanta Placówki, zatrudnieni w Zespole ds. Kontroli 
Legalności Zatrudnienia funkcjonariusze szkoleni są także na bieżąco  
w wymaganym zakresie wynikającym z bieżących potrzeb. W ocenie Komendanta  
poziom wyszkolenia oraz kompetencji funkcjonariuszy jest wystarczający, nie mniej 
jednak upoważnieni pracownicy Placówki prowadzą stałą analizę zarówno poziomu 
wyszkolenia poszczególnych funkcjonariuszy jak i ofert szkoleniowych ośrodków 
SG. 

(Dowód akta kontroli: 7-37) 

1.3. Wyposażenie sprzętowe Placówki 

Placówka SG posiada odpowiednie wyposażenie (sprzęt, samochody) niezbędne  
do skutecznego realizowania ww. zadań. 

Funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców, w ramach wykonywanych obowiązków – 
w tym w zakresie kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców dysponowali m.in: 

− 10 różnego rodzaju pojazdami – trzy samochody osobowe patrolowe 
oznakowane i cztery nieoznakowane, dwa pojazdy do przewozu osób 
zatrzymanych oraz jeden specjalny „Schengenbus” z wyposażeniem 
specjalistycznym służącym do prowadzenia kompleksowych kontroli 
cudzoziemców; 

− urządzeniami do badania autentyczności dokumentów – pięć stacjonarnych  
i 14 przenośnych (kieszonkowych) oraz dwa mikroskopy stereoskopowe  
i dziewięć monookularowych; 

− sprzętem komputerowym i teleinformatycznym w tym m.in.: cyfrowe kamery  
(1 szt.) i aparaty fotograficzne (6 szt.), translatory (2 szt.), całostronicowe (3 szt.), 
stacjonarne (1 szt.) i mobilne (13 szt.) czytniki dokumentów, urządzenia mobilne 
do kontroli granicznej/legitymowania (9 szt.), czytniki linii papilarnych (3 szt.), 
telefony komórkowe (10 szt.), przenośny komputer do działania w terenie  
w ramach kontroli legalności pobytu (1 szt.), komputery stacjonarne (11 szt. typu 
„Desktop” i 16 szt. typu „AllInOne”), notebooki (2 szt.), zestaw „Live Scanner” 
służący do elektronicznego daktyloskopowania oraz „Info-kiosk IOM” 
wyposażony w skaner dokumentów z bezpośrednim łączem internetowym.  
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Ponadto, na wyposażeniu Placówki pozostawał również sprzęt zabezpieczający 
oraz środki przymusu bezpośredniego, tj. m.in.: hełmy i kamizelki kuloodporne, 
indywidualne pakiety ochrony biologicznej, kajdanki szczękowe, ręczne miotacze 
gazu i paralizatory elektryczne, a także sprzęt wykorzystywany do realizacji zadań 
na szlakach komunikacyjnych tj. m.in.: endoskop techniczny, kolczatka drogowa, 
alkotester, lornetki, noktowizory, kamery termowizyjne, sygnalizatory i mierniki 
promieniowania, urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków. 

(Dowód akta kontroli: 40-45) 

W ocenie Komendanta Placówki, podstawowy sprzęt będący w dyspozycji Grupy  
ds. Cudzoziemców jest wystarczający do realizacji postawionych przed grupą 
zadań. Zaznaczył przy tym, że konieczna jest stała, sukcesywna wymiana sprzętu 
ulegającego naturalnemu zużyciu (transport i elektronika). 

Odnośnie informowania przełożonych o występujących w Placówce potrzebach 
sprzętowych Komendant poinformował, że regularnie występuje o zakup 
niezbędnego sprzętu, a stosowne zapotrzebowanie przygotowywane jest 
w pierwszym kwartale każdego roku (dotyczy zarówno zakupów ze środków 
Wojewody Śląskiego jak i SG). Podejmowano również starania mające na celu 
pozyskanie sprzętu z różnego rodzaju projektów zewnętrznych. Korespondencję 
w tym zakresie prowadzi się zwykle drogą elektroniczną, głównie z Wydziałem 
Techniki i Zaopatrzenia oraz Wydziałem Łączności i Informatyki. W każdym 
przypadku sporządzone w Placówce wnioski przedstawiano do zaopiniowania przez 
właściwe wydziały merytoryczne. 

(Dowód akta kontroli: 7-37) 

NIK zwraca uwagę, że w czterech spośród pięciu Zespołów wchodzących w skład 
Grupy ds. Cudzoziemców (wyjątek stanowił Zespołu Konwojowo-Ochronnego) 
występowały niedobory kadrowe, tj. liczba faktycznie zatrudnionych była niższa  
od określonej w przywołanym w pierwszym podrozdziale Zarządzeniu nr 16 
Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie 
organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (w brzmieniu 
obowiązującym w latach 2014-2016). 

 

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

 

2. Realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem 
kontroli legalności wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, a także prowadzenia przez nich 
działalności gospodarczej 

2.1. Oceny działań Placówki w latach 2015-2016 

Zgodnie z opracowanym w Zarządzie ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży 
Granicznej systemem okresowej oceny zaangażowania placówek SG w realizację 
działań prowadzonych w ramach zapobiegania oraz zwalczania nielegalnej migracji, 
w 2015 r. obciążenie pracą w Placówce określono jako „małe”, natomiast działania 
podejmowane przez funkcjonariuszy w ww. zakresie ocenione zostały jako „poniżej 
oczekiwań”. Z kolei w pierwszym półroczu 2016 r. obciążenie pracą w Placówce 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

określono ponownie jako „małe”, a działania podejmowane przez funkcjonariuszy 
w posiadały status „w normie”. 

 (Dowód akta kontroli: str. 46-50) 

Jako przyczyny niskich ocen działalności Placówki Komendant wskazał:  

− trudności organizacyjne – Grupa ds. Cudzoziemców powstała w wyniku 
reorganizacji Placówki (przeprowadzonej w 2013 r.) w oparciu 
o funkcjonariuszy innej formacji (Grupy Bezpieczeństwa Lotów), którzy 
dotychczas realizowali inne zadania wynikające z odrębnych przepisów. 
Wymusiło to konieczność podjęcia szeregu czynności dodatkowych 
niezbędnych dla zapewnienia sprawnego wykonywania przez tych 
funkcjonariuszy zupełnie nowych obowiązków (w tym m.in. szkolenia  
w zakresie poznania i identyfikacji nowych zadań, prowadzenia kontroli 
ruchu drogowego i transportu drogowego oraz prowadzenia postępowań 
administracyjnych w określonym zakresie); 

− zróżnicowanie rejonów objętych właściwościami poszczególnych placówek 
SG, zdaniem Komendanta, porównanie rejonu służbowej odpowiedzialności 
katowickiej Placówki z zasięgami terytorialnymi innych placówek 
zaliczonych do tej samej kategorii (na potrzeby systemu oceny punktowej) 
wskazuje jednoznacznie, że zarówno pod względem obszaru, ilości 
podmiotów gospodarczych, liczby ludności jak i liczby zamieszkujących 
cudzoziemców, obszar działania Placówki jest nie tylko słabiej 
zurbanizowany, ale i zdecydowanie mniej atrakcyjny dla cudzoziemców,  
co bezpośrednio przełożyło się na osiągane wyniki (Komendant zaznaczył 
w związku z tym, że podjęto działania mające na celu pozyskanie 
dodatkowego terenu na potrzeby prowadzenia rozpoznania przez 
funkcjonariuszy PSG w Katowicach – Pyrzowicach, co zaowocowało 
przydzieleniem Placówce od dnia 23 czerwca 2016 r. terenu obejmującego 
cztery miasta na prawach powiatu: Piekary Śląskie, Bytom, Siemianowice 
Śląskie i Sosnowiec).  

Komendant poinformował również, że celem podniesienia poziomu realizacji zadań 
w obszarze objętym oceną w zakresie zapobiegania oraz zwalczania nielegalnej 
migracji podjęto szereg działań m.in. w zakresie nadzoru nad poprawą jakości 
podejmowanych działań oraz modyfikacji systemu motywacyjnego dla pracowników 
Placówki. Zdaniem Komendanta, przyniosły one pozytywny efekt w postaci poprawy 
uzyskiwanych przez placówkę wyników w zakresie przeciwdziałania nielegalnej 
migracji - w zakresie zapobiegania oraz zwalczania nielegalnej migracji w I połowie 
2016 r. Placówka została oceniona pozytywnie uzyskując ocenę „w normie”,  
wszystkie założone przez Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 
mierniki w obszarze zwalczania nielegalnej migracji zostały osiągnięte. 

(Dowód akta kontroli: 7-37) 

2.2. Liczba i zakres kontroli przeprowadzonych przez 
funkcjonariuszy Placówki w latach 2014-2016 

Upoważnieni funkcjonariusze Placówki przeprowadzali kontrole legalności 
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności 
gospodarczej oraz powierzania im wykonywania pracy. Liczba tych kontroli  
w kolejnych latach corocznie się zwiększała, i wynosiła 38 w 2014 r., 56 w 2015 r.  
i 63 w 2016 r. W tym czasie znacznie wzrosły również liczby złożonych oświadczeń 



 

8 

o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom oraz wydanych zezwoleń na pracę. 
Zwiększyła się także ilość podmiotów rejestrujących ww. dokumenty, i tak: 

− w 2014 r. o zatrudnienie cudzoziemców wystąpiły 194 podmioty (5 102 
oświadczeń i zezwoleń), z czego skontrolowano 389, co stanowiło 19,6 % 
podmiotów, 

− w 2015 r. 464 podmioty (11 589 oświadczeń i zezwoleń), z czego skontrolowano 
5610, co stanowiło 12,1%, 

− w 2016 r. 1 013 podmioty (20 600 oświadczeń i zezwoleń), z czego 
skontrolowano 6311, co stanowiło 6,2%. 

Dla oceny działań w zakresie kontroli Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału 
Straży Granicznej określił mierniki dotyczące liczby kontroli legalności pobytu (KLP), 
kontroli legalności zatrudnienia (KLZ) oraz wydanych decyzji o zobowiązaniu  
do powrotu. W 2015 r. Placówka nie osiągnęła określonych miernikami liczby  
KLP12 oraz wydanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu13, natomiast liczba 
przeprowadzonych KLZ osiągnęła wymaganą wartość14. 

W roku 2016, sytuacja w ww. zakresie uległa poprawie. Liczba kontroli legalności 
zatrudnienia była zgodna z założeniami15 a pozostałe dwa wskaźniki przekroczono 
odpowiednio o 6 kontroli KLP (tj. o 6,3%)16 oraz o 45 decyzji17 (tj. o 50%).   

Dla roku 2014 mierniki nie były określone, jednak w porównaniu ze średnią 
efektywnością  uzyskaną w całym Oddziale, osiągnięte w Placówce wyniki  
były niższe o 37 (KLP) i o 9 (KLZ) oraz o 50 decyzji, tj. odpowiednio: o 38,5%, 
19,1% i 59,5%. 

Wszystkie kontrole podejmowano w oparciu o przepisy zawarte ustawie z dnia  
12 października 1990 r. o Straży Granicznej18 oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie 
przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności 
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej 
przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom19,  
na podstawie informacji uzyskanych: w drodze własnego rozpoznania (55 w 2016 r., 
49 w 2015 r. i 36 w roku 2014), od oficera łącznikowego (odpowiednio: 5, 7 i 2),  
z PIP (2 w 2016 r.) oraz anonimowego zgłoszenia (1 w 2016 r.). 

Zakres przeprowadzonych czynności obejmował badanie dokumentów, w tym  
w szczególności zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON, potwierdzenia 
uzyskania wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumenty 
potwierdzające legalność pobytu i pracy (w tym m.in. paszporty, wizy, karty pobytu, 
umowy o pracę, listy obecności, rachunki i rozliczenia, druki zgłoszeń do ZUS, 

                                                      
9 po 19 w zakresie prowadzonych działalności gospodarczych oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzania im 
pracy. 
10 15 w zakresie prowadzonych działalności gospodarczych oraz 41 - wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzania 
im pracy. 
11 12 w zakresie prowadzonych działalności gospodarczych oraz 51 - wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzania 
im pracy. 
12 Przeprowadzono 68 kontroli (wg miernika - 95). 
13 Wydano 56 takich decyzji (wg miernika – 80). 
14 Przeprowadzono 56 kontroli (wg miernika – 48). 
15 miernik KLZ - 58 kontroli. 
16 Przeprowadzono 101 kontroli (wg miernika – 95). 
17 Wydano 135 decyzji (wg miernika – 90). 
18 Dz. U. z 2016 r., poz. 1643 ze zm., zwanej w dalszej części „ustawą o straży granicznej”. 
19 Dz. U. z 2009 r., Nr 36, poz. 284, w dalszej części określane skrótem „Rozporządzenie w spr. kontroli legalności 
zatrudnienia” 
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oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, oraz 
zezwolenia na pracę). 

(Dowód akta kontroli: str. 51-55) 

Pomimo tego, iż w latach 2014-2016 zwiększała się liczba przeprowadzonych przez 
upoważnionych funkcjonariuszy kontroli w zakresie legalności wykonywania pracy 
przez cudzoziemców, powierzania im pracy oraz prowadzenia przez nich 
działalności gospodarczej, na skutek znacznego zwiększania się liczby podmiotów 
występujących o zarejestrowanie oświadczeń o zamiarze zatrudnienia oraz  
o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, procentowa ilość podmiotów 
faktycznie skontrolowanych firm ulegała systematycznemu zmniejszeniu. 

 

Na podstawie prowadzonych działań, dwa razy w roku  sporządzano „analizy 
rozpoznania” – dokumenty w których przedstawione były opisy występujących  
w poszczególnych okresach zdarzeń, trendów, zjawisk i zagrożeń związanych  
z problematyką nielegalnej migracji. Do przygotowania tych dokumentów 
wykorzystywano informacje pozyskane z prowadzonych przez Grupę ds. 
Cudzoziemców działań rozpoznawczych i postępowań administracyjnych oraz analiz 
danych zawartych w dokumentacji sporządzonej w trakcie przeprowadzonych 
kontroli legalności pobytów i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Adresatami 
tych publikacji byli w szczególności funkcjonariusze wykonujący zadania z zakresu 
spraw cudzoziemców oraz kadra kierownicza Placówki i Oddziału Straży Granicznej. 

Zgromadzone w każdym z ww. dokumentów informacje dotyczyły w szczególności: 

− porównań danych statystycznych (okres sprawozdawany do okresu 
poprzedniego) w zakresie m.in.: liczby cudzoziemców przebywających na 
terytorium działania Placówki z podziałem na obywateli z UE i spoza jej 
obszaru, liczby zarejestrowanych zaproszeń, liczby przeprowadzonych 
wywiadów środowiskowych, liczby decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców 
do powrotu (z wyszczególnieniem ich narodowości), liczby 
zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcom oraz zezwoleń na pracę w podziale na poszczególne 
powiaty z terenu działania Placówki, liczby przeprowadzonych kontroli 
zatrudnienia; 

− opisów podjętej współpracy z pionem operacyjno-śledczym, 
zidentyfikowanych obszarów ryzyka (m.in. w zakresie zagadnień 
związanych z naruszeniami w obszarze pracy, metod uzyskiwania zezwoleń 
na wjazd na terytorium RP przez cudzoziemców, kryzysu migracyjnego oraz 
sytuacji społeczno-politycznej w Europie); 

− planowanych do realizacji w kolejnych okresach wniosków i przedsięwzięć. 

(Dowód akta kontroli: str. 212-289, 290-377, 378-427) 

2.3. Rezultaty przeprowadzonych kontroli 

Wskutek zwiększenia liczby przeprowadzonych kontroli, wzrosła liczba 
stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia20 (z 35 w 2014 r., poprzez 51 w 2015 r. do 63 w roku 2016), czego 
efektem było również  zwiększenie liczby wniosków kierowanych do sądów  
w sprawie ukarania pracodawców lub poszczególnych pracowników (kolejno z 14, 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm. 



 

10 

poprzez 24 do 38) oraz nałożonych mandatów i grzywien (odpowiednio z 29, 
poprzez 34 do 40). Kwota z tytułu nałożonych mandatów (w trybie przepisów 
określonych w art. 11 ust. 1 pkt 6a ustawy o straży granicznej) w ww. okresie 
wyniosła 8 600 zł21. 

W związku z ustaleniami, które zostały podjęte na skutek zrealizowanych kontroli 
(obejmujących swoim zakresem badanie dokumentów związanych z legalnością 
pobytu oraz wykonywania pracy na terytorium RP22, funkcjonariusze Placówki 
zawiadomili o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa właściwe organy 
administracji publicznej, do których w okresie objętym kontrolą skierowano łącznie 
162 zawiadomienia (w tym 80 do ZUS, 70 do urzędów kontroli skarbowej oraz  
12 do PIP)23. 

W ramach przeprowadzanych czynności podejmowano współpracę: 

− z organami administracji publicznej, w tym w szczególności z Państwową 
Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami kontroli 
skarbowej  oraz Policją - w zakresie związanym z weryfikacją  
i rozpoznaniem, prowadzeniem działań wspólnych oraz wzajemnym 
informowaniem o stwierdzonych nieprawidłowościach, skutkach oraz 
potencjalnych zagrożeniach; 

− placówkami konsularnymi – w sprawach dotyczących występowania  
z wnioskami o udostępnienie dokumentów przedstawianych przez 
cudzoziemca w procesie aplikowania o wizę, w celu ich weryfikacji  
w procesie ew. unieważnienia lub cofnięcia wiz uzyskanych, a także  
(w ramach tzw. konsultacji wizowych) zbierania i przekazywania 
konsulatom informacji na temat podmiotów gospodarczych deklarujących 
chęć powierzenia wykonania pracy cudzoziemcom;. 

(Dowód akta kontroli: str. 52-80) 

Analiza kontroli legalności zatrudnienia, które zostały wykonane przez 
funkcjonariuszy Placówki w latach 2014-2016 w 60 losowo wybranych podmiotach, 
wykazała m.in. że:  

− skierowano 43 wnioski do sądów, a w tych przypadkach gdzie tego nie 
uczyniono, sprawy zakończyły się pouczeniami (6), nałożeniem grzywien 
lub kar (5), znajdowały się w trakcie postepowania (4), lub nie stwierdzono 
znamion wykroczenia (2); 

− we wszystkich podmiotach KLZ miały ten sam zakres merytoryczny; 

− w uzasadnionych przypadkach zawiadamiano ZUS (33 zawiadomienia), 
urzędy skarbowe (27), właściwego wojewodę (16), PIP (10), inspekcję 
sanitarną (5) oraz inne instytucje w tym PUP, WIOŚ i Komendanta PSG  
w Rudzie Śląskiej (po 1 zawiadomieniu); 

− w żadnym ze skontrolowanych podmiotów nie stwierdzono przypadków 
zarejestrowania dużej liczby oświadczeń/zezwoleń przy jednoczesnym 
zatrudnieniu niewielkiej liczby cudzoziemców, przy czym w 15 przypadkach 
(co stanowi 25 % analizowanej próby) realizujący poszczególne KLZ 
funkcjonariusze nie weryfikowali w ramach podejmowanych czynności, 

                                                      
21 Z tego 3 350 zł w 2014 r., 2 250 zł w 2015 r. oraz 3 000 w roku 2016. 
22 w tym w szczególności zaświadczenia o NIP i REGON, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, paszporty, wizy, karty 
pobytu, umowy o pracę, oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz zezwolenia na pracę. 
23 W kolejnych latach wysłano 54 (w 2014 r.), 61 (w 2015 r.) i 47 (w roku 2016) zawiadomień, z czego do ZUS kolejno:  
27, 30 i 23, do UKS – 24, 28 i 18, a do PIP po 3 w latach 2014-2015 oraz 6 w roku 2016.  
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ilości zarejestrowanych oświadczeń/zezwoleń, w związku z czym nie 
pozyskiwali danych na temat faktycznej liczby cudzoziemców, którzy nie 
stawili się w pracy w danej firmie; 

− w przypadku 1 podmiotu nie sprawdzono w ramach realizowanych 
czynności, czy 55 cudzoziemców, którzy nie podjęli pracy u tego 
pracodawcy przekroczyło granicę RP24. 

(Dowód akta kontroli: str. 81-88) 

Informacje na temat podejrzenia nadużywania przez niektóre podmioty procedury 
rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom, funkcjonariusze SG uzyskiwali w ramach: szczegółowych kontroli 
granicznych; rozpoznania migracyjnego; bieżących  kontaktów z pracownikami PUP; 
działalności oficera łącznikowego przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim; postępowań 
administracyjnych prowadzonych wobec cudzoziemców; analiz danych zawartych 
zarówno w ogólnodostępnych jak i istniejących tylko  w Placówce systemach  
informatycznych. analizy w oparciu o dostępne w Placówce systemy informatyczne 
SG oraz ogólnodostępne bazy danych 

 (Dowód akta kontroli: str. 92) 

2.4. Podejmowanie przez funkcjonariuszy działań w związku  
z ujawnianiem podmiotów, które pomimo wyrażonej woli 
zatrudniania cudzoziemców, nie mieli możliwości (ani 
warunków) do ich faktycznego zatrudnienia  

W latach 2014-2016 w związku z podejrzeniami występowania nadużyć w zakresie 
rejestracji oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, z zawiadomienia 
Placówki wszczętych zostało łącznie 67 postępowań karnych25 wobec 21 podmiotów 
gospodarczych26. Sześćdziesiąt z nich zakończyło się skierowaniem aktów 
oskarżenia, a siedem zostało umorzonych. 

(Dowód akta kontroli: str. 431-434) 

Szczegółowa analiza czynności podejmowanych w Placówce wobec ośmiu 
wybranych podmiotów, które w latach 2014-2016 zarejestrowały największą liczbę 
oświadczeń/zezwoleń wykazała, że: 

− w każdym przypadku, ilość zarejestrowanych oświadczeń/zezwoleń była 
wyższa niż liczba faktycznie zatrudnionych w poszczególnych latach 
cudzoziemców; 

− wraz ze wzrostem liczby rejestrowanych przez te podmioty 
oświadczeń/zezwoleń (z 2 501 w 2014 r. poprzez 5 447 w 2015 r. do 7 092 
w roku 2016), wzrosły zarówno liczby faktycznie zatrudnionych przez nie 
cudzoziemców (z 1 784 w 2014 r., poprzez 3 691 w 2015 r. do 4 200 w roku 
2016) jak i tych, którzy nie podjęli tam zatrudnienia (z 717 w 2014 r.,  
do 1504 w 2015 r. i 1339 w roku 2016); 

                                                      
24 W pozostałych objętych kontrolą przypadkach, w których SG posiadała informację dotyczące liczby pracowników, którzy nie 
stawili się u pracodawcy, dane dotyczące przekroczenia granicy przez tych pracowników były przez funkcjonariuszy GS 
sprawdzane.    
25 W tym 10 w 2014 r., 24 w 2015 r. i 33 w roku 2016. 
26 Z tego 18 stanowiły firmy zarejestrowane poza terenem odpowiedzialności służbowej Placówki. 



 

12 

− łączna liczba cudzoziemców, którzy w ww. okresie nie podjęli pracy, ale 
przekroczyli granice RP, wzrosła z 63 w 2014 r., poprzez 957 w 2015 r.  
do 833 w roku 2016; 

− liczba cudzoziemców, którzy nie podjęli zatrudnienia a co do których SG nie 
posiadała informacji o tym czy przekroczyli granice RP uległa zmniejszeniu 
z 654 w 2014 r., poprzez 547 w 2015 r. do 506 w roku 2016; 

− w jednym przypadku wszczęte zostało postępowanie karne w związku  
z uzasadnionym podejrzeniem nadużywania procedury rejestrowania 
oświadczeń/zezwoleń, jednakże w związku z brakiem przesłanek do 
stwierdzenia, iż oświadczenia posłużyły do wyłudzenia wiz,  Prokuratura 
Rejonowa umorzyła sprawę; 

− względem siedmiu pozostałych podmiotów funkcjonariusze nie  
podejmowali żadnych działań mających na celu zweryfikowanie podejrzeń  
o nadużywanie procedury rejestracji oświadczeń/zezwoleń (z wyjątkiem 
bieżącego wprowadzania do  baz danych SG informacji przekazywanych 
przez pracodawców o tych cudzoziemcach, którzy nie podjęli pracy bądź ją 
porzucili). 

(Dowód akta kontroli: str. 105-108, 89-92) 

Zgodnie z poleceniami zawartymi w piśmie z Wydziału do Spraw Cudzoziemców 
Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z dnia 19 maja 
2015 r. (wydanego m.in. w związku z poleceniem Zastępcy Komendanta  
Głównego Straży Granicznej w sprawie nadużywania procedury rejestracji 
oświadczeń/zezwoleń na pracę dla cudzoziemców), do obowiązków funkcjonariuszy 
Placówki należało m.in.: prowadzenie czynności mających na celu rozpoznanie skali 
ww. zjawiska (pkt 1), regularne pozyskiwanie z PUP informacji dot. pracodawców, 
którzy rejestrowali oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, 
identyfikację tych podmiotów, które rejestrowały oświadczenia w ilości 
nieadekwatnej do prowadzonej działalności (pkt 2), systematyczne przekazywanie 
ww. danych (w formie elektronicznej) do Wydziału do Spraw Cudzoziemców Śląsko-
Małopolskiego Oddziału SG, w razie konieczności przeprowadzanie kontroli 
legalności zatrudnienia i pobytu (samodzielnie lub wraz z PIP) w szczególności tych 
podmiotów, które w ostatnich 6 miesiącach zarejestrowały w PUP ponad 200 
oświadczeń (w tych przypadkach ustalać czy osoby, którym wystawiano 
oświadczenia zgłosiły się do pracy, a w przypadku niepodjęcia przez nie pracy – czy 
przekroczyły granice RP (pkt 5), w przypadku ujawnienia nadużyć w rejestrowaniu 
oświadczeń niezwłocznie informować o tym Naczelnika Wydziału do Spraw 
Cudzoziemców Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG (pkt 7). 

(Dowód akta kontroli: str. 109-114) 

Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców wyjaśniła, że realizując wytyczne zawarte  
w przywołanym powyżej piśmie, funkcjonariusze regularnie pozyskiwali  
z Powiatowych Urzędów Pracy informacje (obejmujące pełny zakres danych 
określonych w ww. wytycznych) dotyczące pracodawców, którzy rejestrowali 
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemców.  
Dane te były – zgodnie z zaleceniem - systematycznie przekazywane w formie 
elektronicznej do Wydziału do Spraw Cudzoziemców Śląsko-Małopolskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. 

Odnośnie niepodejmowania określonych działań względem siedmiu analizowanych 
podmiotów wyjaśniła, że - z wyjątkiem agencji pracy tymczasowej M. sp. z o.o. - 
funkcjonariusze nie powzięli uzasadnionego podejrzenia w sprawie naruszeń  
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w zakresie rejestracji oświadczeń/zezwoleń o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy, w związku z czym nie realizowali działań określonych w pozostałych 
punktach powyżej przywołanych wytycznych. 

(Dowód akta kontroli: str. 89-92) 

 

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

1. Niepodjęcie działań mających na celu weryfikację podmiotów względem 
których istniało uzasadnione ryzyko nadużywania procedury rejestracji 
oświadczeń/zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. 

Spośród ośmiu podmiotów, które zostały poddane kontroli NIK, w siedmiu 
przypadkach funkcjonariusze Placówki nie podjęli działań mających na celu 
weryfikację ryzyka nadużywania przez nie procedury rejestrowania 
oświadczeń/zezwoleń na pracę dla cudzoziemców pomimo tego, że wystąpiły ku 
temu następujące przesłanki: 

− łączna liczba cudzoziemców zatrudnionych w latach 2014-2016 przez  
sześć poddanych kontroli NIK podmiotów była o 28 % niższa od  
ilości oświadczeń/zezwoleń, które w tym okresie zostały przez nie 
zarejestrowane27 (największa różnica pomiędzy liczbą zarejestrowanych 
dokumentów, a liczbą cudzoziemców faktycznie zatrudnionych wystąpiła  
w przypadku czterech firm i wynosiła 987 osób (43 %), 868 osób (36 %), 
549 osób (23 %) oraz 541 osób (21 %)28; 

− jedna firma zarejestrowała w ww. okresie 1 805 oświadczeń/zezwoleń,  
ale pomimo zleconej przez NIK funkcjonariuszom Placówki kontroli, danych 
na temat liczby faktycznie zatrudnionych nie uzyskano; 

− w przypadku 1 707 osób (co stanowi 48 % spośród tych, którzy nie podjęli 
zatrudnienia) SG nie posiadała informacji potwierdzających przekroczenie 
granicy RP29. 

(Dowód akta kontroli: 105-108) 

Kierownik funkcjonującej w Placówce Grupy ds. Cudzoziemców wyjaśniła, że ze 
względu na brak „(…) całościowej weryfikacji” nie można jednoznacznie stwierdzić, 
czy w poddanych kontroli NIK siedmiu podmiotach faktycznie dochodziło  
do nadużywania procedury rejestracji oświadczeń/zezwoleń. Zaznaczyła jednak,  
że funkcjonariusze nie byli w stanie skontrolować tych podmiotów, „(…) ze względu 
na ograniczone możliwości kadrowe, a przy tym gwałtowny przyrost liczby 
rejestrowanych oświadczeń/zezwoleń (…).” Kierownik poinformowała również,  
że „(…) działania SG ukierunkowane są w głównej mierze na ujawnianie tych 
podmiotów, co do których uzyskaliśmy uzasadnione podejrzenia (np. w wyniku 
realizacji innych obowiązków), że nie są w stanie zatrudnić tylu pracowników  
ile rejestrowały oświadczeń/zezwoleń (…).” Zwróciła również uwagę na to, że 
kierowana przez nią grupa – oprócz problematyki związanej z nadużywaniem 
procedury rejestracji oświadczeń/zezwoleń – realizuje wiele innych zadań, oraz na 
fakt, że „(…) instrumenty, którymi dysponuje SG a które mogą posłużyć 

                                                      
27 W latach 2014-2016 poddane kontroli NIK sześć firm zarejestrowało łącznie 12 569 oświadczeń/zezwoleń, natomiast 
faktycznie zatrudniło 9 082 osoby, tj. o 3 487 mniej w stosunku do zarejestrowanych oświadczeń/zezwoleń. 
28 W latach 2014-2016 przywołane podmioty zarejestrowały kolejno: 2 300, 2 430, 2 382 oraz 2 520 oświadczeń/zezwoleń,  
a faktycznie zatrudniły odpowiednio: 1 313, 1 562, 1 833 i 1 979  cudzoziemców. 
29 Łączna liczba cudzoziemców, którzy nie podjęli zatrudnienia w siedmiu poddanych kontroli NIK podmiotach (w ósmej nie 
ustalono liczby faktycznie zatrudnionych) wyniosła 3 560, co stanowi 27% zarejestrowanych oświadczeń/zezwoleń. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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do wyjaśnienia wyżej opisanych podejrzeń pod wieloma względami są 
niewystarczające – np. brak bieżącego dostępu do bazy danych „Syriusz” (bazy  
w której ewidencjonuje się w PUP i UW oświadczenia i zezwolenia).” 

(Dowód akta kontroli: 115-116) 

Na pytanie dotyczące przyczyn niepodejmowania w latach 2014-2016 działań 
mających na celu zweryfikowanie podejrzeń dot. nadużywania procedury 
rejestrowania oświadczeń/zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w przypadku 
siedmiu podmiotów (Bo.-P. sp. z o.o., H.T. sp. z o.o., E. S.A, FHU R., H., P.B. oraz 
L. sp. z o.o.) Komendant Placówki wyjaśnił, że były to firmy duże, z ugruntowaną 
pozycją rynkową, rejestrujące dużą ilość oświadczeń/zezwoleń i jednocześnie 
zatrudniające wielu cudzoziemców. Jak zaznaczył, wobec tych firm, funkcjonariusze 
nie powzięli uzasadnionego podejrzenia w sprawie naruszeń w zakresie rejestracji 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. 

Wskazał przy tym również, że w związku ze wzrostem ilości rejestrowanych 
oświadczeń/zezwoleń oraz liczby podmiotów je rejestrujących, prowadzona  
przez funkcjonariuszy weryfikacja ukierunkowana była w głównej mierze  
na identyfikowanie nowych podmiotów, a podejmowane czynności obejmowały  
w szczególności sprawdzanie możliwości faktycznego zatrudnienia, kompletności  
i autentyczności wymaganych dokumentów oraz posiadanie praw do posługiwania 
się adresem wskazanym jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 

Komendant podkreślił, iż brak możliwości skontrolowania wszystkich podmiotów 
rejestrujących oświadczenia spowodowany był również dużym obciążeniem 
funkcjonariuszy innymi obowiązkami wynikającymi z wewnętrznego podziału zadań 
oraz koniecznością osiągania określonych efektów, co z kolei determinował miernik 
budżetowy w układzie zadaniowym. 

(Dowód akta kontroli: str. 431-433) 

2. Niedokonywanie w ramach zrealizowanych w latach 2014-2016 kontroli KLZ 
pełnej weryfikacji wszystkich zarejestrowanych przez poszczególne 
podmioty oświadczeń/zezwoleń pod kątem liczby faktycznie zatrudnionych 
cudzoziemców. 

Spośród 60 losowo wybranych kontroli legalności zatrudnienia, które zostały 
przeprowadzone w tym okresie przez upoważnionych funkcjonariuszy Placówki,  
w 15 przypadkach (co stanowi 25 %) nie zweryfikowano w ramach podejmowanych 
czynności wszystkich zarejestrowanych przez poszczególne podmioty 
oświadczeń/zezwoleń w zakresie liczby faktycznie zatrudnionych cudzoziemców. 
Nie pozyskano w związku z tym danych dotyczących liczby cudzoziemców,  
którzy nie stawili się w pracy w danej firmie, a zatem nie sprawdzono, czy  
w tych przypadkach dochodziło do nadużywania procedury rejestracji 
oświadczeń/zezwoleń. 

(Dowód akta kontroli: str. 81-88) 

W sprawie przyczyn nieprzeprowadzania w czasie kontroli legalności zatrudnienia 
pełnej weryfikacji wszystkich zarejestrowanych przez poszczególne podmioty 
oświadczeń/zezwoleń pod kątem liczby faktycznie zatrudnionych cudzoziemców, 
Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców wyjaśniła, że zakres wykonanych w latach 
2014-2016 kontroli KLZ wynikał z przepisów ustawy i obejmował weryfikację 
przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej oraz powierzania 
im wykonywania pracy. Jak zaznaczyła, funkcjonariusze w związku z powyższym 
prowadzili czynności związane z pełną weryfikacją zarejestrowanych przez 
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poszczególne podmioty oświadczeń/zezwoleń pod kątem liczby zatrudnionych 
cudzoziemców objętych kontrolą. W trakcie tych kontroli nie podejmowano „(…) 
czynności weryfikacji oświadczeń/zezwoleń cudzoziemców, którzy nie podjęli 
zatrudnienia, ponieważ ustawodawca nie przewidział takich czynności w katalogu 
kontroli.” Zwróciła uwagę przy tym, że „Ustawodawca nie nałożył na pracodawców 
obowiązku informowania urzędów pracy lub innych instytucji o fakcie nie 
podejmowania zatrudnienia przez cudzoziemców. W związku z tym działania poza 
kontrolne odnoszące się do czynności weryfikacyjnych we wskazanym powyżej 
zakresie w znacznej mierze oparte są na współpracy z pracodawcami nie 
uregulowanej przepisami prawa.” 

Kierownik Grupy wskazała ponadto, że przeprowadzone kontrole ukierunkowane 
były na cudzoziemców, którzy faktycznie podjęli zatrudnienie, co wynikało także  
z konieczności realizacji miernika budżetowego w układzie zadaniowym (miernik 
oceny efektywności podejmowanych działań). W praktyce oznaczało to zdaniem 
Kierownika, iż podejmowane były działania nakierowane na te przypadki, gdzie 
istniało duże prawdopodobieństwo wystąpienia określonych  naruszeń. 

W swoich wyjaśnieniach Kierownik powtórzyła również przekazane przez 
Komendanta informacje, wg których zarówno duża ilość obowiązków jak i znaczny 
wzrost liczby rejestrowanych oświadczeń/zezwoleń oraz podmiotów je 
rejestrujących, prowadzona przez funkcjonariuszy weryfikacja ukierunkowana była  
w głównej mierze na identyfikację tych podmiotów, które rejestrowały 
oświadczenia/zezwolenia, a nie miały faktycznej możliwości zatrudnienia 
cudzoziemców. 

(Dowód akta kontroli: 428-430) 

Przyjmując ww. wyjaśnienia NIK wskazuje, że działania podejmowane przez 
Placówkę nie umożliwiły pełnego rozpoznania skali występującego na terenie 
właściwości Placówki zjawiska nadużywania uproszczonej procedury zatrudniania 
cudzoziemców, na co zwracał uwagę Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału 
Straży Granicznej w piśmie z 19 maja 2015 r. 

3. Nieosiągnięcie w 2015 r. dwóch mierników określonych w sprawozdaniu  
z odprawy rocznej funkcjonariuszy pionu do spraw cudzoziemców  
w zakresie liczby przeprowadzonych kontroli KLP oraz wydania decyzji  
o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.  

Zgodnie z miernikami, które zostały określone w sprawozdaniu z odprawy rocznej 
funkcjonariuszy pionu do spraw cudzoziemców Śląsko-Małopolskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Raciborzu (z dnia 10 lutego 2015 r.), w 2015 r. funkcjonariusze 
Placówki winni przeprowadzić m.in. 95 KLP oraz wydać 80 decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemców do powrotu. Żaden z tych mierników nie został osiągnięty, a do 
pełnej ich realizacji brakowało kolejno 27 kontroli (28 %) oraz 14 decyzji (18 %)30. 

(Dowód akta kontroli: 117-154) 

Tłumacząc przyczyny nieosiągnięcia ww. mierników, Kierownik Grupy  
ds. Cudzoziemców wyjaśniła, że wynikało to głównie z faktu, iż Placówka  
w Pyrzowicach przydzielona została do grupy Placówek, na terenie których 
znajdowało się lotnisko, natomiast sprawą drugorzędną była ocena potencjału 
terenu, który w tym przypadku jest terenem słabo zurbanizowanym, mało 
atrakcyjnym dla cudzoziemców, z małą ilością szlaków komunikacyjnych  
o znaczeniu międzynarodowym. Dodatkowe znaczenie miały także różnice 
wynikające z przyjętych progów klasyfikujących oraz problemy powstałe wskutek 
                                                      
30 W 2015 r. upoważnieni funkcjonariusze Placówki przeprowadzili 68 KLP oraz wydali 66 decyzji o zobowiązaniu do powrotu. 
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długich nieobecności spowodowanych urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi. 
Zdaniem Kierownika istotnie przełożyło się to na niższe oceny punktowe. 

Kierownik podkreśliła jednak, że osiągane w kolejnych latach wyniki ulegały 
stopniowej poprawie, co przełożyło się na wzrost przyznawanych Placówce ocen. 
Według Kierownika świadczy to o tym, iż działania podejmowane przez Grupę  
ds. Cudzoziemców przyniosły założone efekty. 

(Dowód akta kontroli: 428-430) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości działalność Placówki w badanym obszarze. 

 

3. Przestrzeganie praw pracowniczych przez podmioty 
zatrudniające cudzoziemców 

3.1. Współpraca SG z Państwową Inspekcją Pracy, 
przestrzeganie przez podmioty zatrudniające cudzoziemców 
przysługujących im praw pracowniczych 

W zakresie dotyczącym współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, analiza 
wybranych 60 kontroli KLZ wykazała m.in., że w przypadku ujawnienia 
nieprawidłowości uzasadniających zawiadomienie PIP, funkcjonariusze Placówki 
informowali właściwy inspektorat dołączając również kopie sporządzonych 
protokołów pokontrolnych. 

Komendant Placówki poinformował, że w latach 2014-2016 realizowana współpraca 
odbywała się na podstawie trzech porozumień zawartych pomiędzy Komendantem 
Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, a Okręgowymi 
Inspektorami Pracy w Opolu, Katowicach i Krakowie (porozumienia z 7 stycznia 
2014 r., 24 listopada 2015 r. i 24 października 2016 r.). Wskazał także, że w ramach 
współpracy przeprowadzano kontrole wspólne, uczestniczono w szkoleniach 
organizowanych przez PIP oraz utrzymywano stałe „kontakty robocze”. 

(Dowód akta kontroli: str. 155-157) 

Kontrole, które zostały przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy31 w 11 
wybranych podmiotach zatrudniających cudzoziemców wykazały nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania praw pracowniczych w dwóch przypadkach. Stwierdzone 
niezgodności dotyczyły: 

− zatrudnienia na warunkach niezgodnych z określonymi w poszczególnych 
oświadczeniach i/lub zezwoleniach – dot. 10 osób; 

− nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych – dot. czterech 
osób. 

W pozostałych 9 firmach, w wyniku dokonanych czynności Państwowa Inspekcja 
Pracy nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. 

(Dowód akta kontroli: str. 158-168) 

                                                      
31 Kontrole przeprowadził na zlecenie NIK Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach w okresie luty – kwiecień 2017 r.  
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3.2. Wywiązywanie się przez podmioty zatrudniające 
cudzoziemców z obowiązków względem ZUS i US 

Analiza uzyskanych w toku kontroli informacji od ZUS wykazała znaczące różnice 
(we wszystkich kontrolowanych przypadkach) pomiędzy liczbą rejestrowanych  
w latach 2014-2016 oświadczeń/zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, a ilością 
zgłaszanych do ZUS pracowników, i tak np.: 

− firma „Bo.-P. sp. z o.o.” – pomimo zarejestrowania w ww. okresie łącznie 
2 382 oświadczeń/zezwoleń, w ogóle nie figurowała w bazie ZUS  
(w kontrolowanym okresie do ZUS nie zgłosiła żadnego pracownika); 

− firma „L. sp. z o.o.” - pomimo zarejestrowania w ww. okresie łącznie  
1 805 oświadczeń/zezwoleń, do ZUS zgłosiła 210 pracowników; 

− firma „P.B.” - pomimo zarejestrowania w ww. okresie łącznie  
2 520 oświadczeń/zezwoleń, do ZUS zgłosiła 1 125 pracowników. 

Ponadto, w jednym przypadku - dot. firmy „E. S.A.” – liczba zgłoszonych przez nią 
do ZUS w roku 2016 cudzoziemców przewyższała ilość zarejestrowanych w tym 
czasie  oświadczeń/zezwoleń o 2 53032. 

(Dowód akta kontroli: str. 169-211) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Placówki w badanym 
obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli33, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu zapewnienia weryfikacji podmiotów działających 
na terenie właściwości miejscowej Placówki, pod kątem występowania ryzyka 
nadużywania procedury dot. rejestracji oświadczeń/zezwoleń. 

2. Podjęcie, w ramach realizowanych kontroli, czynności mających  
na celu pełną weryfikację zarejestrowanych przez poszczególne  
podmioty oświadczeń/zezwoleń pod kątem liczby faktycznie zatrudnionych 
cudzoziemców. 

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 Katowicach. 

                                                      
32 W 2016 r. firma zarejestrowała 340 oświadczeń/zezwoleń, a do ZUS zgłosiła w tym okresie 2 870 cudzoziemców.  
W pozostałym okresie „E. S.A.” rejestrowała 288 i 1 802 oświadczenia/zezwolenia, a do ZUS zgłosiła kolejno  
63 i 90 cudzoziemców. 
33 J.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 524. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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. 

 

Katowice, dnia  26 czerwca 2017 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach 

 

Kontroler nadzorujący  
Bogusław Gębica 

Doradca ekonomiczny 
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Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


