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 I. Dane identyfikacyjne 

Jednostka 
kontrolowana 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski od dnia 8 grudnia 2015 r.  
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Piotr Litwa, 
Wojewoda Śląski w okresie od dnia 12 marca 2014 r. do dnia 8 grudnia 2015 r. 

Zakres przedmiotowy 
kontroli 

1. Adekwatność organizacji poziomu zasobów i polityki informacyjnej urzędów 
administracji publicznej oraz ich współpracy z innymi instytucjami w zakresie 
obsługi cudzoziemców. 

2. Wpływ obowiązujących przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych na obsługę 
cudzoziemców oraz na poziom zadowolenia cudzoziemców z tej obsługi. 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 

Okres objęty kontrolą Od dnia 1 maja 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w 2018 r.2 

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Katarzyna Gradzik, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/354/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.    

2. Wiesław Pietrzyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/299/2018 z dnia 27 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2a, 3-5) 
 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Struktura organizacyjna oraz warunki lokalowe i wyposażenie komórek Urzędu, 
właściwych do realizacji spraw związanych z obsługą cudzoziemców, umożliwiały 
wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach5 oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy6.  

Kwalifikacje oraz przeszkolenie pracowników zajmujących się obsługą 
cudzoziemców, były odpowiednie do obowiązków oraz zakresów czynności 
przypisanych do poszczególnych stanowisk pracy.  

                                                      
1 Dalej: „Urząd” lub „ŚUW”. 
2 Tj. do dnia 30 listopada 2018 r. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. - dalej: „ustawa o NIK”. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości mających 
wpływ na kontrolowaną działalność lub stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały progu istotności przyjętego dla oceny 
pozytywnej, ocenę negatywną, gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczały próg istotności przyjęty dla oceny negatywnej 
albo ocenę w formie opisowej, gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczały próg istotności określony dla oceny pozytywnej 
i jednocześnie nie przekraczały progu istotności dla oceny negatywnej, a także, gdy wydanie jednoznacznej oceny jest 
nadmiernie utrudnione z uwagi na wielość różnych jakościowo zagadnień będących przedmiotem oceny. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, ze zm. – dalej: „ustawa o cudzoziemcach”. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, ze zm. – dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”. 

Ocena opisowa 



 
 
 

3 

 
 
 
 

Zasady obsługi cudzoziemców zostały uregulowane w opisach dla poszczególnych 
stanowisk pracy oraz w instrukcjach właściwego postępowania pracowników  
przy wykonywaniu określonych czynności dotyczących obsługi cudzoziemców. 
Jednakże zasoby kadrowe Urzędu, z uwagi na dużą rotację zatrudnionych  
oraz stale zwiększające się obciążenie pracowników liczbą przypadających  
spraw, były niewystarczające, co utrudniało terminową realizację zadań.  
Skutkowało to wystąpieniem nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach 
administracyjnych, polegających na niedotrzymywaniu terminów wynikających 
z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego7 przy 
rozpatrywaniu spraw dotyczących cudzoziemców. Ujawniono, że pisma dotyczące 
ponagleń w toczących się sprawach, rozpatrywano jako skargi. Ponadto, 
w badanych próbach spraw dotyczących cudzoziemców ustalono przypadki 
nieinformowania stron o wszczęciu postępowania z chwilą doręczenia wniosku oraz 
załatwiania części spraw ze zwłoką. Wystąpiły również opóźnienia  
w rejestrowaniu w systemie informatycznym Pobyt V.2 wniosków i rozstrzygnięć 
wydawanych w prowadzonych postępowaniach.  

Wojewoda, dostrzegając potrzeby zmian oraz w celu usprawnienia systemu obsługi 
cudzoziemców, zgłaszał propozycje modyfikacji aktów prawnych regulujących te 
sprawy.  
Ściśle współpracowano ze Strażą Graniczną8 w zakresie sprawdzania legalności 
pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku 
stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość popełnienia czynu 
zabronionego przez cudzoziemców. Jednakże stwierdzono przypadki 
niepowiadomienia SG o uchyleniu zezwolenia na pracę. 

W ramach polityki informacyjnej Urzędu, w celu ułatwienia obsługi cudzoziemców 
opracowano i udostępniono zainteresowanym osobom karty informacyjne dotyczące 
sposobu załatwiania poszczególnych spraw. Ponadto, dostępne były broszury 
informacyjne, zawierające pouczenia o przysługujących cudzoziemcom prawach  
i obowiązkach. Podejmowano działania w zakresie organizacji spotkań i konferencji 
przybliżających sprawy związane z pobytem cudzoziemców w Polsce. Urząd 
realizował także projekt, którego celem było wsparcie i integracja cudzoziemców 
przebywających na terenie województwa śląskiego. Wyniki badania ankietowego, 
przeprowadzonego w toku kontroli wśród cudzoziemców, wskazują na ich 
zadowolenie z poziomu obsługi w Urzędzie. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. – dalej: „KPA”. 
8 Dalej: „SG”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Adekwatność organizacji, poziomu zasobów i polityki 
informacyjnej urzędów administracji publicznej oraz ich 
współpracy z innymi instytucjami w zakresie obsługi 
cudzoziemców 

1.1. Struktura organizacyjna ŚUW oraz organizacja pracy Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców10 w zakresie realizacji zadań wojewody, związanych 
z obsługą cudzoziemców zapewniała realizację tych zadań. 
Całość zadań związanych ze sprawami dotyczącymi cudzoziemców, wynikających 
z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia, została przypisana 
i była realizowana, zgodnie z aktualnym Regulaminem organizacyjnym Urzędu11, 
przez Wydział SO. 

(akta kontroli str. 6-18) 

Według § 3 Regulaminu organizacyjnego Wydziału SO po zmianach12, na dzień 
30 września 2018 r. w ramach Wydziału wyodrębniono następujące komórki 
organizacyjne: 
− Oddział do spraw cudzoziemców13 (SOII), w skład którego wchodził Zespół do 

spraw obsługi w sprawach dotyczących cudzoziemców i ewidencji zaproszeń14 
(SOIIa); 

− Oddział do spraw zatrudniania cudzoziemców15 (SOXVI), w skład którego 
wchodził Zespół do spraw uchyleń zezwoleń i współpracy z organami 
kontrolnymi16 (SOXVIa); 

                                                      
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Dalej: „Wydział SO” lub „Wydział”. 
11 Przyjętym zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 142/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ŚUW, 
zmieniony następnie zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 32/17 z dnia 25 stycznia 2017 r.. 
12 Zarządzenia Dyrektora Generalnego ŚUW w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wydziału SO nr 110.4.2016 
z dnia 10 lutego 2016 r. oraz zarządzenia zmieniające nr 110.8.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., nr 110.21.2017 z dnia 
19 września 2017 r., nr 110.7.2017 z dnia 8 maja 2018 r. 
13 § 3 Regulaminu organizacyjnego Wydziału SO po zmianach: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach 
wydawania albo przedłużania wiz Schengen lub wiz krajowych; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach 
przedłużenia okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego; prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia lub cofnięcia 
zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE; prowadzenie postępowań 
administracyjnych w sprawach wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu 
podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, karty pobytu; składanie do właściwego miejscowo 
komendanta oddziału Straży Granicznej (SG) lub Komendanta placówki SG wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do 
powrotu; prowadzenie rejestrów spraw z zakresu; wiz, wydawania zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały, 
zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydawania i wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, 
wydawania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, wydawania i wymiany polskich dokumentów 
podróży dla cudzoziemca. 
14 § 3 Regulaminu organizacyjnego Wydziału SO po zmianach: prowadzenie rejestrów spraw z zakresu: ewidencji pobytu 
obywatela UE; wydawania karty pobytu członka rodziny obywatela UE; wydawania dokumentu potwierdzającego prawo 
stałego pobytu; wydawania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE; ewidencji zaproszeń; prowadzenie 
postępowań administracyjnych w sprawach obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin; dokonywanie wpisu do 
ewidencji zaproszeń oraz wydawanie decyzji o odmowie lub unieważnieniu wpisu. 
15 § 3 Regulaminu organizacyjnego Wydziału SO po zmianach: ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz 
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, kryteriów wydawania zezwoleń na pracę; prowadzenie postępowań administracyjnych 
w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem; prowadzenie 
rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom. 
16 § 3 Regulaminu organizacyjnego Wydziału SO po zmianach: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach 
związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem; prowadzenie rejestrów 
wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom; przekazywanie, na podstawie obowiązujących przepisów, właściwym organom 
informacji o wydanych zezwoleniach na wykonywanie pracy przez cudzoziemców; realizacja zadań związanych 
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− Oddział w Bielsku-Białej (SOV); 
− Oddział w Częstochowie (SOVI). 

(akta kontroli str. 19-43) 

Wśród głównych problemów Wydziału SO, utrudniających rzetelną i pełną realizację 
zadań w zakresie obsługi cudzoziemców, Dyrektor Wydziału wskazała braki 
kadrowe, w tym znaczną rotację pracowników w związku z ich odchodzeniem  
z powodu nadmiernego obciążenia pracą i niskiego wynagrodzenia, długotrwałą 
absencję chorobową, konieczność wielomiesięcznego (3-4 miesiące) przygotowania 
nowych pracowników do samodzielnego wykonywania obowiązków, brak 
pracowników dla potrzeb archiwizacji akt cudzoziemców. W okresie objętym 
kontrolą Wydział SO nie został objęty kontrolą ani audytem wewnętrznym 
w zakresie obsługi cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 68-75, 1718-1724) 

W sprawie planowania ewentualnych zmian organizacyjnych w ww. zakresie 
Wojewoda wskazał, że „W okresie podlegającym kontroli reagowano na wszystkie 
sygnały docierające z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dotyczące 
trudności w realizacji zadań i tym samym – w miarę możliwości (finansowych  
i organizacyjnych) podejmowano działania mające na celu usprawnienie 
funkcjonowania tej komórki. (…) Obecnie na bieżąco prowadzony jest monitoring  
w celu oceny dokonanych zmian i ewentualnie konieczności podjęcia dalszych”. 

(akta kontroli str. 521-523) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie sporządzono i nie zlecono 
wykonania opracowań, analiz i prognoz dotyczących sytuacji migracyjnej 
cudzoziemców w województwie śląskim. 

 (akta kontroli str. 44-45) 

1.3. Obsługa cudzoziemców odbywała się w Biurze Obsługi Klienta17 Urzędu. 
W wyniku oględzin18 ustalono, że w Sali operacyjnej BOK, zlokalizowanej na 
parterze budynku, było wydzielonych pięć stanowisk19 do obsługi tych osób20. 
Ponadto, w oddzielnym pomieszczeniu (obok BOK) zorganizowano dodatkowo trzy 
stanowiska do obsługi cudzoziemców21. Boczne wejście do Urzędu od strony  
ul. Reymonta było w pełni przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach. 
Cudzoziemcy mogli swobodnie poruszać się po Urzędzie w celu załatwienia swoich 
spraw. Ich obsługa odbywała się w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, 
środy, czwartki i piątki w godzinach od 730 do 1530, a we wtorki w godzinach od 730 
do 1800. 
Przed BOK oraz w Sali operacyjnej BOK były dwie poczekalnie oraz dodatkowo 
miejsca siedzące przed stanowiskami obsługi i wydzielone pomieszczenie dla 
                                                                                                                                       
ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania 
o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP - MPiPS-04. 
17 Zwanym dalej: „BOK”. 
18 Oględziny przeprowadzono w dniu 10 października 2018 r. 
19 Stanowiska nr 17 i nr 21 – przyjmowanie w wniosków cudzoziemców spoza UE w sprawie legalizacji pobytu (pobyt stały, 
czasowy, rezydenta długoterminowego UE); stanowisko nr 19 – zaproszenia, sprawy obywateli UE, świadczenia pieniężne; 
stanowisko nr 20 – informacja, stanowisko nr 18 – zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, stanowisko przeznaczone dla 
pracodawców polskich lub pracodawców cudzoziemców mających zarejestrowana działalność na terytorium RP. 
20 W Sali ogólnej BOK była możliwość złożenia dokumentów w dwóch stanowiskach kancelaryjnych oraz umieszczenia 
wniosków w zamykanej skrzyni.  
21 Stanowiska nr 26 i nr 27 – przyjmowanie w wniosków cudzoziemców spoza UE w sprawie legalizacji pobytu (pobyt stały, 
czasowy, rezydenta długoterminowego UE); stanowisko nr 25 - uniwersalne dla potrzeb m.in. osób niepełnosprawnych. 
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dzieci. Pomieszczenie, w którym znajdowały się stanowiska o numerach 25 – 27 
i Sala operacyjna BOK były wyposażone w klimatyzatory oraz stoliki, przy których 
była możliwość uzupełnienia dokumentacji. Wyżej wymienione pomieszczenia były 
wyposażone w sprzęt gaśniczy posiadający aktualne przeglądy. 
Stanowiska obsługi klientów były właściwie wyposażone w sprzęt techniczny, 
tj. każde stanowisko było wyposażone w sprzęt komputerowy, monitory (pięć 
z siedmiu stanowisk było wyposażone w dodatkowy monitor dla klienta), wszystkie 
stanowiska były wyposażone w czytnik/skaner linii papilarnych, skanery 
dokumentów i czytniki dokumentów (m.in. kart pobytu)22. Stanowiska sąsiadujące ze 
sobą były oddzielone od siebie ściankami, co umożliwiało zachowanie poufności 
w trakcie prowadzonych czynności. Nie było możliwości wcześniejszej rezerwacji 
wizyty w Urzędzie drogą elektroniczną. 
W BOK funkcjonował system zarządzania ruchem kolejkowym (wydawanie biletów 
w systemie kolejkowym). Bilety były wydawane do godziny 1500 (we wtorki do 
godziny 1730). Przy biletomacie podano informację, że z uwagi na dużą liczbę osób 
zainteresowanych, system mógł nie wydawać biletów przed upływem wyznaczonych 
godzin, a osoby bez biletu nie zostaną w danym dniu obsłużone. W dniu oględzin 
w poczekalni przed BOK oraz w Sali operacyjnej oczekiwało na załatwienie sprawy 
ok. 40 osób. 

(akta kontroli str. 46-67, 1735-1736) 

W sprawie planowanych zmian w zakresie funkcjonowania stref obsługi 
cudzoziemców Dyrektor Wydziału SO podała, że od dnia 1 stycznia 2018 r. 
realizowane są w Urzędzie dwa projekty współfinansowane z Programu Krajowego 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), tj.: 
− projekt pn.: „Poprawa, jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw 

trzecich poprzez wdrożenie systemu kolejkowego usprawniającego obsługę 
klienta oraz podniesienie kompetencji językowych pracowników ŚUW”, mający 
na celu zakup i wdrożenie nowego systemu kolejkowego usprawniającego 
obsługę klienta, w tym możliwość dokonywania internetowych rezerwacji  
wizyt w 3 lokalizacjach Urzędu (Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa) oraz 
podniesienie kompetencji językowych pracowników Wydziału SO; 

− projekt pn.: „Udoskonalenie istniejącej infrastruktury przyjmowania obywateli 
państw trzecich w budynku Urzędu w Częstochowie”, mający na celu poprawę 
istniejącej infrastruktury obiektu, w tym zwiększenie dostępności do pomieszczeń 
m.in. dla osób niepełnosprawnych. 

W zakresie funkcjonowania Oddziału Kancelarii23, Biura Organizacyjno-
Budżetowego24, Wojewoda wskazał, że „(…) nie planuje zasadniczych zmian. 
Z uwagi na przypisane zadania (w tym także wynikające z zapisów Instrukcji 
Kancelaryjnej, czy zarządzenia Wojewody Śląskiego w zakresie obiegu 
dokumentów) pracownicy Kancelarii świadczący pracę w BOK przyjmują od klientów 

                                                      
22 Czytnik linii papilarnych Safran Morpho TOP100 (5 sztuk), czytnik linii papilarnych DactyScan 84 (2 sztuki); czytnik 
dokumentów VPR620E (5 sztuk), czytnik dokumentów VPR610E (2 sztuki); skaner HP ScanJet G4010 (3 sztuki), skaner HP 
ScanJet G4050 (2 sztuki), skaner HP ScanJet 300 (2 sztuki). 
23 Stanowiska kancelaryjne nr 23 i nr 24 w BOK w strefie obsługi cudzoziemców. 
24 Stosownie do § 77, pkt 22,Regulaminu organizacyjnego Urzędu do zadań Biura Organizacyjno–Budżetowego należało m.in. 
koordynowanie i monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie, w tym  
w szczególności: przeprowadzanie procesu samooceny kontroli zarządczej koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem  
w Urzędzie; uzgadnianie i weryfikowanie projektów procedur wewnętrznych pod kątem kontroli zarządczej i monitorowanie 
realizacji celów i zadań Urzędu (zarządzenie Wojewody z dnia 31 maja 2016 r. [175/16] zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustanowienia Regulamnu organizacyjnego Urzędu).  
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Urzędu, w tym również cudzoziemców korespondencję, potwierdzają jej złożenie 
oraz ją rejestrują. Mając na względzie specyfikę zapytań i niezbędną do tego celu 
wiedzę merytoryczną cudzoziemcy obsługiwani są na innych stanowiskach, gdzie 
mogą uzyskać kompletne i wyczerpujące informacje. W przypadkach szczególnych, 
pracownicy Kancelarii – na ile pozwala im ich wiedza i znajomość języka obcego – 
starają się mimo wszystko zapewnić komfortową obsługę tak, aby żaden 
cudzoziemiec nie pozostał bez informacji i wsparcia. Dołożono również wszelkich 
starań, aby na stanowiskach kancelaryjnych pojawiły się niezbędne dane/informacje 
w różnych językach obcych w celu zaoszczędzenia czasu cudzoziemców 
poszukujących informacji. Pracownicy Kancelarii starają się również pozostać 
w stałym kontakcie z pracownikami Wydziału SO - w razie zaistnienia szczególnych 
okoliczności przy przyjmowaniu korespondencji”. 

 (akta kontroli str. 46-70, 544-550) 
1.4. Zasoby kadrowe Urzędu do realizacji zadań z zakresu obsługi cudzoziemców 
nie były wystarczające, co utrudniało terminową  realizację tych zadań. 
Według stanu na dzień 31 grudnia lat 2014-2017 i na 30 września 2018 r. 
w Wydziale SO było zatrudnionych ogółem, odpowiednio: 33, 40, 46, 54 i 72 
pracowników25. W porównaniu do 2014 r., odnotowano wzrost liczby pracowników 
w 2018 r. o 118%. Według informacji zawartych w Systemie Informatycznym 
POBYT v.2, w ww. okresie średnia liczba spraw w latach 2014-2018 w przeliczeniu 
na jednego pracownika zajmującego się legalizacją pobytu cudzoziemców (rodzaje 
zezwoleń: przedłużanie wiz, zezwolenia na pobyt czasowy, stały, pobyt rezydenta 
długoterminowego UE) wynosiła odpowiednio 202, 312, 460, 653 i 774 sprawy,  
co stanowiło wzrost liczby prowadzonych spraw w 2018 r. w porównaniu do 2014 r. 
o 283,2%. Natomiast liczba spraw dotyczących prowadzonych postępowań 
o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP oraz uchyleń ww. 
zezwoleń w przeliczeniu na jednego pracownika wyniosła, odpowiednio: 218, 312, 
1 261, 2 942 i 1 470.  

(akta kontroli str. 76-114) 

W Wydziale SO nie zatrudniano pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. 
(akta kontroli str. 79) 

W latach objętych kontrolą ogłoszono 41 naborów na ogółem 55 stanowisk 
inspektorów wojewódzkich26 do pracy w Wydziale SO27. W wyniku tych naborów 
zakwalifikowano do podjęcia pracy w Wydziale SO 39 osób, spośród których na 
dzień 30 września 2018 r. pracowało w Wydziale 31 osób28. 
 
W związku ze stale rosnącą liczbą rozpatrywanych spraw Dyrektor Wydziału SO 
w latach 2015-2018, po przeprowadzeniu analizy liczby wpływających spraw, 
wielokrotnie pisemnie zwracała się do Dyrektora Generalnego Urzędu o zwiększenie 
                                                      
25 W tym w SOII odpowiednio 9, 11, 20, 15, 19 osób; w SOIIa 4, 6, 5, 11, 13 osób; w SOV 7, 7, 8, 10, 15 osób; w SOVI 6, 6, 7, 
9, 11 osób. W SOIIb - w latach 2014-2017 - 7, 10, 6, 9 osób i po reorganizacji tego Oddziału w SOXVI 9 osób, a w SOXVI 
5 osób. Na dzień 30 września 2018 r. trzy osoby przebywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, dwie osoby przebywały na 
urlopie macierzyńskim i jedna osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym.  
26 Na stanowisko pracy ds. cudzoziemców (22 stanowiska); ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców (16 stanowisk); 
ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców rejestracji obywateli UE i ewidencji zaproszeń (6 stanowisk); ds. wydawania 
zezwoleń na pracę (4 stanowisk); ds. obsługi klientów oraz postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców 
i ewidencji zaproszeń (7 stanowisk).  
27 W latach 2014-2016 ogłoszono po 3 nabory na ogółem 9 stanowisk, w 2017 r. ogłoszono 24 nabory na 36 stanowisk, 
a według stanu na dzień 30 września 2018 r. ogłoszono 8 naborów na 10 stanowisk. W przypadku 12 stanowisk nabór 
pozostał nierozstrzygnięty.    
28 W tym trzy z tych osób przebywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub na urlopie macierzyńskim.   
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liczby pracowników Wydziału realizujących zadania związane z legalizacją pobytu 
cudzoziemców oraz wydawaniem zezwoleń na pracę29. 

W sprawie uwzględnienia zapotrzebowania i wniosków Wydziału dotyczących 
obsługi cudzoziemców Dyrektor Wydziału SO poinformowała, że „w okresie objętym 
kontrolą (…), wnioski dotyczące konieczności uzupełnienia obsady kadrowej były 
zgłaszane na bieżąco. Należy wskazać następujące w tym zakresie działania 
Dyrektora Generalnego: uruchomienie i sfinalizowanie naborów, w wyniku, których 
zatrudniono dodatkowo 16 pracowników merytorycznych (ze środków otrzymanych 
z MSWIA), dzięki racjonalnemu i optymalnemu wykorzystaniu przyznanych  
z MSWiA środków – zatrudnienie dodatkowo 3 pracowników poza korpusem służby 
cywilnej do wsparcia realizacji zadań merytorycznych – z perspektywą finansowania 
ich wynagrodzeń do końca bieżącego roku, zgodnie z moim wnioskiem – 
wystąpienie o przyznanie dodatkowych etatów do Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
(23 etaty) oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (9 etatów)”. 

(akta kontroli str. 72-74, 115-117, 118--260, 523) 

Pracownicy Wydziału wykonywali swoje obowiązki na podstawie aktualnych 
zakresów obowiązków w oparciu o opisy dla poszczególnych stanowisk pracy. 
Kwalifikacje pracowników Wydziału SO, którym powierzono zadania w zakresie 
objętym kontrolą, odpowiadały wymaganiom ujętym w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk 
urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników 
służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad 
ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby 
cywilnej30. 

(akta kontroli str. 261-379) 

Pracownicy Wydziału (poza dwiema osobami) deklarowali znajomość na różnym 
poziomie jednego lub więcej języków obcych, takich jak: angielski (58 pracowników, 
w tym 8 pracowników legitymowało się certyfikatem), rosyjski (22), niemiecki (18), 
francuski (4), łaciński (3), hiszpański (2) oraz po jednym pracowniku znało język 
węgierski (1 certyfikat), holenderski, hiszpański, słowacki, turecki, bułgarski, 
serbsko-chorwacki. Ponadto, jedna osoba znała język migowy. 
Żaden z pracowników Wydziału nie znał języka ukraińskiego. Jak podała Kierownik 
Oddziału ds. Cudzoziemców, pracownicy nie mieli problemów z porozumiewaniem 
się z obywatelami Ukrainy. W trakcie składania wniosków ww. otrzymywali 
informację w języku ukraińskim o przysługujących im prawach i ciążących na nich 
obowiązkach. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, 
wnioski w sprawach uregulowanych w tej ustawie cudzoziemcy mają obowiązek 
składać w języku polskim i dotyczyło to również dokumentów mających służyć jako 
dowód w prowadzonym postępowaniu31. 
W okresie objętym kontrolą pracownicy Wydziału odbyli 38 szkoleń z problematyki 

                                                      
29 Pismo z dnia 12 października 2015 r. o przyznanie dwóch etatów; pismo z dnia 17 sierpnia 2016 r. o przyznanie 10 etatów; 
pismo z dnia 6 lutego 2017 r. o przyznanie 10 etatów; pismo z dnia 7 sierpnia 2017 r. o przyznanie 17 etatów; pismo z dnia 
5 marca 2018 r. o przyznanie 18 etatów; pismo z dnia 27 sierpnia 2018 r. o przyznanie 32 etatów.  
30 Dz. U. z 2018 r. poz. 807, zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie stanowisk urzędniczych i kwalifikacji w korpusie 
służbie cywilnej”. 
31 Tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.  
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obsługi cudzoziemców (tzw. szkolenia miękkie)32 oraz 388 szkoleń33 i konferencji34 
z problematyki załatwianych spraw (szkoleń merytorycznych – tzw. szkoleń 
twardych), w tym szkoleń z zakresu m.in. przepisów KPA35 i ochrony danych 
osobowych36.  
Dwóch pracowników ukończyło studia podyplomowe z elementami tematyki 
związanej z obsługą cudzoziemców, tj. migracja międzynarodowa i integracja 
europejska. Żaden z pracowników nie uczestniczył w wyjazdach i wizytach 
studyjnych w tym zakresie do innych państw. 

(akta kontroli str. 76-78, 80-111, 261-269, 380) 

1.5. W okresie objętym kontrolą, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku 
(w 2018 r. na koniec września), kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia 
osobowe pracowników i wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 
cywilnej37 wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń38 w Wydziale SO wyniosły 
ogółem odpowiednio: 1 659,8 tys. zł, 1 877,9 tys. zł, 2 606,4 tys. zł, 3 262,8 tys. zł 
i 3 001,4 tys. zł, co stanowiło wykonanie planów wydatków w tym zakresie 
odpowiednio w: 95,8%, 98,9%, 99,3%, 100% i 70,8%.   

W zakresie środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Dyrektor Wydziału SO 
wskazała, że „(…) zgodnie z informacją otrzymaną od Dyrektora Biura 
Administracyjnego nie jest możliwe dokonanie podziału zakupów na konkretne 
zadania innych wydziałów np. na obsługę cudzoziemców w ramach realizowanych 
wydatków budżetu urzędu związanych np. z zakupem sprzętu komputerowego, 
urządzeń biurowych itp”. Dalej ww. podała, że Wydział „(…) nie występował  
o przyznanie dodatkowych środków finansowych na tłumaczenia dokumentów, 
analizy, doradztwo. Wprowadzaniem danych do systemu informatycznego Pobyt 
i Z.C. Broker zajmują się pracownicy Wydziału posiadający w tym zakresie 
upoważnienie Wojewody Śląskiego i Szefa UdsC. Z uwagi na braki kadrowe 
w latach 2015-2018 wielokrotnie występowałam do Dyrektora Generalnego Urzędu 
                                                      
32 W szkoleniu pn.: „Komunikacja międzykulturowa” – 8 osób; w szkoleniu pn.: „Obsługa klienta administracji publicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem tzw. trudnego klienta" – 17 osób; w szkoleniu pn.: „Komunikacja interpersonalna z elementami 
negocjacji” – 9 osób i 4 osoby w szkoleniu pn.: „Zarządzanie stresem”. 
33 Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i danych Wizowego 
Systemu Informacyjnego (VIS) wykorzystywanych poprzez krajowy system informatyczny (31 pracowników); Szkolenie 
z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych SIS i VIS (39); legalizacja pobytu cudzoziemców (1); Nowe wyzwania dla 
Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II - Konferencja dotycząca funkcjonowania SIS (1); Nowe funkcjonalności 
w Systemie Pobyt (1); Obsługa systemu teleinformatycznego pobyt v.2 dla pracowników urzędu do spraw cudzoziemców oraz 
urzędów wojewódzkich (3); Weryfikacja autentyczności dokumentów, którymi posługują się cudzoziemcy (3); Ocena 
autentyczności dokumentów państwowych (11); Praca w systemie pobyt i ochrona danych osobowych dla pracowników 
urzędu do spraw cudzoziemców oraz urzędów wojewódzkich (27); Szkolenie z systemu Pobyt (1); Praktyczne aspekty 
generowania raportów statystycznych z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców w RP (2); Przepisy prawa unijnego związane 
z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego (1); Zatrudniane cudzoziemców 
w Polsce - zmiany przepisów prawnych (2); Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia w regionie (3); Zjawisko handlu 
ludźmi dla członków wojewódzkich zespołów ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi (1); Warsztaty szkoleniowe dla oficerów 
łącznikowych SG i pracowników Urzędów (1); Seminarium "Cudzoziemcy na rynku pracy" (1); Problematyka praw człowieka, 
jako praw podstawowych (12); Zadania PUP pracy związane z cudzoziemcami na rynku pracy (1). 
34 Konferencji organizowanych przez Urząd do spraw Cudzoziemców (zwany dalej: „UdsC”) dotyczące m.in. wprowadzenia 
nowej ustawy o cudzoziemcach (19 pracowników). 
35 KPA (19 pracowników), nowelizacje KPA (19) i zmiany w KPA (9) oraz praktyczne aspekty zastosowania KPA 
w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców (2). 
36 Ochrona danych osobowych, w tym RODO (70 pracowników); ochrona informacji niejawnych (59); instruktaż z zakresu 
przeciwdziałania korupcji (51). 
37 W § 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników) i w § 4020 (wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej) 
wynagrodzenie wyniosło ogółem odpowiednio: 1 316,0 tys. zł, 1 490,2 tys. zł, 2 095,2 tys. zł, 2 624,1 tys. zł i 2 359,5 tys. zł,  
co stanowiło wykonanie planów po zmianach w: 97,2%, 99,6%, 100%, 100% i 70,6 %. 
38 Pochodne wydatków osobowych w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynosiły odpowiednio: 105,3 tys. zł, 
95,7 tys. zł, 119,2 tys. zł, 138,3 tys. zł i 178,7 tys. zł, w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) wynosiły: 215,5 tys. zł, 
264,0 tys. zł, 354,9 tys. zł, 450,8 tys. zł i 412,2 tys. zł; w § 4120 (składki na fundusz pracy) wyniosły: 22,9 tys. zł, 27,9 tys. zł, 
37,0 tys. zł, 49,5 tys. zł i 50,8 tys. zł. 
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oraz w 2018 r. do Szefa UdsC i MRPiPS o dodatkowe etaty w celu umożliwienia 
realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców i wydawaniem 
zezwoleń na pracę”. 
W sprawie ograniczenia lub odstąpienia od realizacji zadań z powodu 
ograniczonych środków finansowych, Dyrektor Wydziału SO poinformowała, że 
„Pomimo ogromnego obciążenia pracą, pracownicy wykonują zadania związane  
z legalizacją pobytu cudzoziemców i wydawaniem zezwoleń na pracę, jednakże 
znacznie wydłużył się okres ich wydawania. Nie było przypadków ograniczenia lub 
odstąpienia od realizacji wykonania zadań z powodu niewystarczających środków 
finansowych”. 
Według Dyrektor Wydziału SO, przyznane środki na wydatki budżetowe związane 
z realizacją zadań dotyczących obsługi cudzoziemców „(…) nie były w pełni 
wystarczające do zapewnienia terminowego załatwiania spraw. Ciągły wzrost ilości 
wpływających wniosków w sprawach cudzoziemców spowodował opóźnienie okresu 
ich realizacji. W 2017 r. Wydział SO wnioskował o 17 etatów, z czego 12 na 
wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem postępowań i obsługą 
cudzoziemców w przedmiocie szeroko pojętej legalizacji pobytu cudzoziemców,  
a 5 etatów na prowadzenie postępowań w sprawach związanych z wydawaniem 
zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Przyznano 16 dodatkowych etatów (11 na 
legalizację pobytu i 5 na legalizację zatrudnienia). Wniosek o dodatkowe etaty 
obejmował dane statystyczne składanych wniosków z 2017 r. i lat poprzednich. 
Natomiast w 2018 r. nastąpił lawinowy wzrost wniosków składanych przez 
cudzoziemców w stosunku do lat poprzednich, co spowodowało, że przyznane 
środki są niewystarczające. W związku z powyższym Dyrektor Generalny Urzędu 
we wrześniu br. wystąpił do Szefa UdsC i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej39 o pomoc w uzyskaniu dodatkowych 32 etatów (23 legalizacja pobytu  
i 9 legalizacja zatrudnia). Jednocześnie informuję, że wysokość wynagrodzeń 
pracowników zajmujących się sprawami cudzoziemców powoduje odejścia 
pracowników. Pisemny wniosek o podwyższenie wynagrodzeń dla tych 
pracowników został zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego Urzędu 
w 2017 r.”.    

(akta kontroli str. 381-389, 1718-1724) 
1.6. Urząd komunikował się z klientami (cudzoziemcami) za pomocą środków 
informacyjnych dostępnych w jego siedzibie i na stronie internetowej. 
W siedzibie Urzędu informacje dla cudzoziemców zamieszczane były na tablicach 
i monitorach informacyjnych. Zainstalowano także tablice kierujące cudzoziemców 
do BOK, opisano stanowiska komputerowe, przy których przyjmowani byli klienci. 
Na stojakach oraz na stolikach przed BOK oraz na Sali operacyjnej 
i w pomieszczeniu, w którym byli bezpośrednio obsługiwani cudzoziemcy, były 
dostępne wzory wniosków i oświadczeń oraz broszury informacyjne, tj. m.in.: „Praca 
w Polsce. Informacje dla cudzoziemców” oraz „Pouczenie dla cudzoziemców 
o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących 
na nim obowiązkach”. 
Wydawane i udostępniane przez Urząd broszury informacyjne, zawierały 
w przystępny sposób opisane informacje oraz sposób postępowania na temat 
załatwianych spraw przez cudzoziemców. Wyżej wymienione materiały były 
udostępniane m.in. w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Zamieszczone 

                                                      
39 Zwany dalej: „MRPiPS”. 
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wzory dokumentów, w tym wnioski, były aktualne i zgodne z przepisami ustawy 
o cudzoziemcach. 

(akta kontroli str. 44-67, 390-520) 

Konsultanci BOK w sprawach indywidualnych prowadzonych w poszczególnych 
wydziałach Urzędu, w przypadku odpowiedzi i wyjaśnień, kierowali klientów 
zainteresowanych uzyskaniem telefonicznie albo za pośrednictwem poczty e-mail 
wyjaśnień i odpowiedzi w tym zakresie, do właściwych komórek organizacyjnych 
Urzędu. Cudzoziemcy na podstawie numeru sprawy mogli zwracać się telefonicznie 
lub drogą e-mail do pracownika prowadzącego sprawę, który mógł im udzielić 
informacji o stanie realizacji sprawy. 

(akta kontroli str. 69) 

W dniu oględzin40 sprzęt będący w dyspozycji pracowników obsługujących 
cudzoziemców był sprawny. Jedno ze stanowisk (nr 25) nie było obsadzone i nie 
obsługiwano przy nim klientów. Kierownik Oddziału ds. Cudzoziemców podała,  
że „Stanowisko jest czynne okresowo w przypadku konieczności obsługi osób  
z pierwszeństwem obsługi lub w razie zwiększenia kolejki klientów. Jest ono 
obsługiwane doraźnie przez pracownika wykonującego inne czynności w Oddziale  
i jest przygotowane do stałego uruchomienia przypadku otrzymania dodatkowych 
etatów”. 

(akta kontroli str. 52, 68) 

Na aktualizowanej stronie internetowej BIP Urzędu41 znajdowały się bieżące 
informacje dla cudzoziemców w zakresie załatwianych przez nich spraw, w tym 
m.in. wzory dokumentów do pobrania (aktualne wnioski i załączniki do wniosków), 
dokumentów koniecznych do przedłożenia w celu prawidłowego załatwienia  
sprawy, pouczenia dla cudzoziemcach o zasadach i trybie postępowania oraz 
o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach. Zamieszczone 
informacje w prosty sposób wskazywały m.in., kogo dotyczyła dana sprawa, warunki 
konieczne do spełnienia, podstawowe dokumenty do przedłożenia, wysokość opłat, 
miejsce złożenia wniosku. 

 (akta kontroli str. 432-520, 544-544a) 
W okresie objętym kontrolą nie wprowadzono możliwości wypełniania i przesyłania 
w formie elektronicznej formularzy i wniosków oraz możliwości sprawdzenia statusu 
swojej sprawy. Kierownik Oddziału ds. Cudzoziemców wskazała, że ustawowy 
obowiązek nakłada wymóg pobierania przy składaniu wniosku linii papilarnych 
cudzoziemca składającego wniosek i w związku z tym zachodzi konieczność 
osobistego stawiennictwa takiej osoby. 

(akta kontroli str. 69) 
W sprawie planowania zmian/usprawnień w zakresie komunikacji z klientami 
Urzędu, Wojewoda podał, że: „(..) Ewentualne dalsze zmiany lub usprawnienia 
w wyżej wymienionym zakresie będą podejmowane na podstawie monitorowania 
sytuacji i zgłaszanych potrzeb”. 

(akta kontroli str. 521-523) 

1.7. Współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie dotyczącym 
cudzoziemców zapewniała realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 

                                                      
40 W dniu 10 października 2018 r. 
41 http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/cudzoziemcy. 



 
 
 

12 

 
 
 
 

Urząd współpracował ze Śląskim Oddziałem SG w zakresie wykonywania zadań 
określonych m.in. w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej42, tj. zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji 
poprzez współdziałanie z Urzędem w sprawach m.in. udzielania cudzoziemcom 
zezwoleń na pobyt na terytorium RP, w tym wykonywanie czynności na wniosek 
Urzędu wynikających z ustawy o cudzoziemcach. Do ww. zadań zostało 
skierowanych 22 funkcjonariuszy SG. 
W celu zapoznania z obowiązującymi przepisami w zakresie legalizacji pobytu 
i dokumentami niezbędnymi do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy corocznie 
od 2014 r. (ostatnie spotkanie z dnia 28 września 2018 r.) pracownik Oddziału ds. 
cudzoziemców brał udział w spotkaniach ze studentami Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz jednorazowo ze studentami Politechniki Gliwickiej (w dniu 
27 września 2018 r.). Jednorazowo zorganizowano spotkanie ze studentami 
ukraińskich uczelni medycznych – obywateli Nigerii (w dniu 21 stycznia 2015 r.). 
W trakcie Forum Przedsiębiorczości Ziemi Bielskiej (w dniu 20 września 2018 r.) 
i konferencji naukowej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (w dniu 
19 listopada 2014 r.) Zastępca Dyrektora Wydziału prowadził dwa panele dotyczące 
cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 534-535, 541-542, 1737-1756) 

Wojewoda objął patronatem honorowym przedsięwzięcia związane 
z cudzoziemcami, takie jak: 

− Śląskie Spotkania Młodzieży Państw Grupy Wyszehradzkiej – patronat 
w latach: 2014, 2015, 2016; 

−  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu – Czulentu” Lelowskie 
Spotkania Kultur – patronat w latach: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; 

−  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca – Konsumpcja – 
Przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia Grupy 
Wyszehradzkiej” – patronat w 2015 r.;  

− Dyskusja panelowa „Europa miejscem migracji! Wyzwania dla Polski 
i Niemiec” – patronat w 2015 r.;  

− Wizyta młodzieży z Ukrainy na terenie służbowej odpowiedzialności Śląsko-
Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej – patronat w 2015 r.; 

−  Konferencja z okazji 10-lecia członkostwa w Układzie z Schengen – 
patronat w 2017 r.; 

− Dzień Węgierski w Katowicach – patronat w 2018 r. 
(akta kontroli str. 523-524) 

1.8. W 2018 r. obok dwóch projektów realizowanych przez Urząd, mających 
poprawić jakość obsługi klientów, od dnia 1 października 2018 r. realizowano trzeci 
projekt w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) pn.: „Wsparcie 
integracji cudzoziemców w województwie śląskim”. W ramach projektu planowane 
było  stworzenie  m.in. punktu  informacyjno-doradczego  uwzględniającego pomoc 
 
 
 
 
 
                                                      
42 Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, ze zm. 
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w zakresie doradztwa zawodowego dla cudzoziemców spoza UE, organizację 
kursów adaptacyjnych oraz kursów języka polskiego dla cudzoziemców43. 

 (akta kontroli str. 546-550) 

1.9. Z systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (w zakresie obejmującym 
działania Wydziału SO) wynikało, że w okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło 
21 pism zakwalifikowanych jako skargi44, m.in. na: postępowanie pracowników (9), 
organizację Urzędu przy przyjmowaniu klientów (3) oraz obsługę klientów (9). 
Wszystkie ww. pisma rozpatrzono w Urzędzie, mimo iż w treści trzech pism ich 
autorzy wskazali na przewlekłość lub bezczynność, opieszałość Urzędu przy 
załatwieniu spraw (co opisano w dalszej części niniejszego wystąpienia, w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości).  
W sześciu przypadkach skargi uznano za bezzasadne, a w pozostałych piętnastu 
sprawach udzielono wyjaśnień i informacji, wskazując, że jedną z przyczyn nie dość 
sprawnej obsługi klientów była duża liczba składanych wniosków. 

 (akta kontroli str. 551-552) 

1.10. W związku z brakiem możliwości finansowych i organizacyjnych w zakresie 
zwiększenia zatrudnienia Wydziału SO w obszarze obsługi cudzoziemców, na 
podstawie analizy liczby składanych wniosków45, Dyrektor Generalny Urzędu zwrócił 
się pismami z dnia 9 września i 8 października 2018 r. do Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców (UdsC) i do MRPiPS46 z prośbą o pomoc w zwiększeniu zasobu 
kadrowego Urzędu w liczbie 32 etatów. Do dnia zakończenia kontroli ww. nie zajęli 
stanowiska w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 250-260, 523) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
W przypadku trzech pism zatytułowanych „Skarga”, które wpłynęły do Urzędu 
w okresie objętym kontrolą (wyszczególnionych poniżej), zakwalifikowano je 
i rozpatrywano jako skargi w trybie art. 227 KPA, pomimo iż w swej treści dotyczyły 
też przewlekłości i/lub bezczynności organu administracji publicznej i w związku 
z tym winny być potraktowane jako pisma procesowe i zakwalifikowane zgodnie 
z ich treścią, stosownie do zindywidualizowanych okoliczności przedstawionych 
w sprawie oraz stanu danej sprawy, tj. jako ponaglenia – odpowiednio do treści  
art. 37 § 1 KPA. I tak: 
1. W treści protokołu przyjęcia skargi z dnia 29 grudnia 2017 r. (1410.246.2017) 
strona wskazała, że Wydział SO do dnia złożenia skargi (przez 65 dni) nie rozpatrzył 
dziewięciu wniosków dotyczących wydania cudzoziemcom zezwolenia na pracę. 
Z dokumentacji sprawy wynikało, że od daty złożenia wniosków (25 października 
2017 r.) do daty pierwszej czynności wykonanej przez Urząd, tj. wezwania strony do 

                                                      
43 Projekt zakładał również m.in. powołanie forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami 
cudzoziemców na terenie województwa śląskiego, w tym spotkania grupy roboczej i funkcjonowanie forum internetowego; 
zorganizowanie trzech corocznych otwartych konferencji (podniesienie kompetencji pracujących pracowników Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach; z obywatelami państw trzecich poprzez specjalistyczne szkolenie; wsparcie uczniów 
spoza Unii Europejskiej w nauce języka polskiego oraz adaptacji w polskich realiach). 
44 W 2014 r. - 1; w 2015 r. - 2; w 2016 r. - 5; w 2017 r. - 9 i w 2018 r. - 4. 
45 Analiza Wydziału SO z dnia 27 sierpnia 2018 r., z której wynikało, że średni czas prowadzenia postępowań wynosił 
w Oddziale w Katowicach ok. 6 miesięcy, w Oddziale w Bielsku – Białej ok. 11 miesięcy, a w Oddziale w Częstochowie ok. 7 
miesięcy. Średni czas prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców wynosił w Oddziale 
w Katowicach ok. 50 dni, w Oddziale w Bielsku – Białej ok. 6 miesięcy, a w Oddziale w Częstochowie ok. 4 miesiące. 
46 Do Szefa UdsC w zakresie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP (23 etaty) i do MRPiPS 
w zakresie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP (9 etatów). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 
 
 

14 

 
 
 
 

uzupełnienia braków formalnych we wniosku (4 stycznia 2018 r.) upłynęło 71 dni. 
Wnioskowane zezwolenia w przypadku siedmiu cudzoziemców oraz informację 
o pozostawieniu dwóch wniosków bez rozpoznania z powodu nie uzupełnienia 
braków formalnych wydano w dniu 23 stycznia 2018 r. 
Brak działań organu od daty złożenia wniosków do daty wezwania strony do 
uzupełnienia braków formalnych (71 dni), stanowił niedopełnienie obowiązków 
określonych w art. 12 § 1 i art. 35 § 1 KPA, w myśl których organy administracji 
publicznej powinny działać w sprawie szybko, posługując się możliwe najprostszymi 
środkami prowadzącymi do jej załatwienia oraz obowiązane są załatwiać sprawy 
bez zbędnej zwłoki. Ten sam obowiązek ciążył na organie administracji publicznej 
również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od 
organu art. 36 § 1 i § 2.  
W odpowiedzi na ww. pismo strony (17 stycznia 2018 r.), Dyrektor Generalny 
Urzędu wyjaśnił, że przyczyną opóźnienia była duża liczba wpływających wniosków 
i wyznaczył termin wydania decyzji na dzień 25 lutego 2018 r. 

(akta kontroli str. 553- 749) 

2. W treści pisma/skargi z dnia 5 października 2017 r. (1410.196.2017) strona 
wskazała na opieszałość oraz nienależyte wykonywanie obowiązków przez 
pracownika w związku z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy, zarejestrowanego w Urzędzie dnia 17 sierpnia 
2017 r. Z dokumentacji sprawy wynikało, że od daty uzupełnienia wniosku o braki 
formalne (29 sierpnia 2017 r.) do daty zawiadomienia strony o wszczęciu 
postępowania (25 września 2017 r.) upłynęło 27 dni. 
Przewlekłość postępowania organu od daty uzupełnienia braków formalnych 
wniosku do daty zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania (27 dni) stanowiło 
niedopełnienie obowiązku określonego w art. 35 § 1-3 KPA. Zawiadomienie strony  
o wszczęciu postepowania po uzupełnieniu braków formalnych wniosku było 
niezgodne z postanowieniami art. 61 § 3 KPA, który stanowił, że datą wszczęcia 
postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 
administracji publicznej.  
W odpowiedzi na ww. pismo strony (31 października 2017 r.), Dyrektor Generalny 
Urzędu wyjaśnił m.in., że opóźnienie było spowodowane bardzo dużą 
i systematycznie zwiększającą się liczbą wniosków do rozpatrzenia oraz brakami 
kadrowymi pracowników zajmujących się tymi sprawami. 
Dodatkowo w tej sprawie strona złożyła skargę na bezczynność organu (2 listopada 
2017 r.) i w związku z tym Szef UdsC wydał w dniu 20 listopada 2017 r. 
postanowienie, w którym uznał ponaglenie za uzasadnione i wyznaczył termin 
rozpatrzenia wniosku do dnia 19 stycznia 2018 r. oraz zarządził wyjaśnienia 
przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie oraz stwierdził, 
że niezałatwienie sprawy w terminie nie stanowiło rażącego naruszenia prawa. 

(akta kontroli str. 525-530, 750-820, 848) 

3. W treści pisma/skargi z dnia 5 kwietnia 2018 r. (1410.69.2018) strona wskazała 
na m.in. przewlekłe wykonywanie zadań przez pracownika w związku 
z rozpatrywaniem wniosku. Z dokumentacji sprawy wynikało, że od daty złożenia 
wniosku (22 listopada 2017 r.) do daty pierwszej czynności wykonanej 
w postępowaniu, tj. wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych wniosku 
(18 grudnia 2017 r.) upłynęło 27 dni. Wnioskowane zezwolenie wydano 13 kwietnia 
2018 r. Zawiadomienie strony o wszczęciu postepowania po uzupełnieniu braków 
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formalnych wniosku było niezgodne z postanowieniami art. 61 § 3 KPA, który 
stanowi, że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia 
żądania organowi administracji publicznej.  
4. Przewlekłość postępowania organu od daty złożenia wniosku do daty wezwania 
strony do uzupełnienia braków formalnych (27 dni) stanowiła niedopełnienie 
obowiązków określonych w art. 12 i art. 35 § 1 KPA. 
W odpowiedzi na ww. pismo strony (30 kwietnia 2018 r.) Dyrektor Generalny Urzędu 
wyjaśnił, że postępowanie było prowadzone zgodnie z regulacjami i terminami 
określonymi w ustawie o cudzoziemcach i nie widział podstaw do uznania 
zasadności skargi.  

(akta kontroli str. 821- 839) 
Wojewoda wyjaśnił w sprawie kwalifikacji ww. spraw, że w Urzędzie „(…) nie stosuje 
się zasady kwalifikowania pism skargowych według formy zewnętrznej. (…)”. 
Wojewoda podkreślił, że „(…) że zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków47 skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do 
rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku 
nadrzędności służbowej. 
Należy również podkreślić, że wszystkie skargi dotyczące organizacji pracy Urzędu 
oraz zawierające zarzuty pod adresem pracowników Urzędu (członków korpusu 
służby cywilnej) są zastrzeżone do podpisu Dyrektora Generalnego Urzędu, o czym 
stanowi § 14 ust. 2 zarządzenia Wojewody Śląskiego Nr 103/10 z dnia 6 kwietnia 
2010 roku w sprawie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 
i wniosków oraz interpelacji poselskich i senatorskich w ŚUW, z późniejszymi 
zmianami stanowiący, iż odpowiedzi w sprawach na pracowników i Wydziałów 
Urzędu podpisuje Dyrektor Generalny Urzędu lub upoważniona przez niego 
osoba.(…). Stwierdził ponadto, że: „(…) Opisane wyżej postępowanie, stosowane 
przy rozpatrywaniu spraw skargowych mających związek z postępowaniami 
merytorycznymi (w tym wyszczególnionych przez NIK w piśmie z dnia 22 listopada 
2018 roku), w pełni gwarantuje zgodność działań organu z wymogami nałożonymi 
z wszystkimi niżej wymienionymi przepisami prawa, tj.: art. 222 KPA, § 11 
rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków, art. 234 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – KPA, art. 25 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, jak również zasadą szybkości 
i prostoty działań organu, która to zasada uregulowana została w art. 12 KPA”. 
Odnosząc się do stanowiska zawartego w piśmie NIK z dnia 22 listopada 2018 r. 
zgodnie, z którym przyjęty tryb rozpatrywania ww. pism skargowych uniemożliwia 
wyczerpanie środków zaskarżenia przed ewentualnym wniesieniem skargi do sądu 
administracyjnego stwierdził, że: „(…) Nie można zgodzić się z takim stwierdzeniem, 
po pierwsze, dlatego, że wydział merytoryczny (w tym wypadku Wydział SO), 
każdorazowo otrzymuje – co zostało wyżej opisane – treść skargi do wykorzystania 
w toczącym się postepowaniu administracyjnym zgodnie z art. 234 k.p.a. Po drugie, 
dlatego, że kwalifikacja pisma dokonana przez organ, do którego ono zostało 
złożone, w żadnym zakresie nie wiąże sądu administracyjnego, który w toku 
sprawdzania czy skarga spełnia warunki formalne może uznać, iż pismo stanowiło 
ponaglenie bądź zażalenie. 

                                                      
47 Dz. U. Nr 5, poz. 46. 
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Stanowisko takie potwierdza orzeczenie NSA z dnia 25 lutego 2016 roku (sygn. akt: 
II OSK 326/16), zgodnie, z którym »spełnienie wymogu wyczerpania środków 
zaskarżenia następuje już w chwili jego złożenia w organie. Oczekiwanie na 
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie postanowienia jest 
bezcelowe, bowiem już od momentu zaskarżenia zażaleniem z art. 37 § 1 KPA 
wiadomo, że stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, 
odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, przewidziany w ustawie«. 
Podobnie NSA stwierdził w postanowieniu z dnia 8 listopada 2013 roku (sygn. akt:  
II OSK 2654/13): »warunek ten będzie spełniony niezależnie od zajętego w tym 
przedmiocie stanowiska organu, do którego wniesiono środek prawny przewidziany 
w art. 37 § 1 KPA. Powołany przepis skutek wniesienia środka zaskarżenia wiąże, 
bowiem jedynie z samym wniesieniem tego środka zaskarżenia, a nie z jego 
rozpatrzeniem przez organ«. Jeżeli więc strona nie ma zamkniętej drogi sądowo-
administracyjnej przy braku jakiegokolwiek działania po stronie organu, do którego 
wniosła pismo, to tym bardziej nie będzie to uniemożliwiało stronie wniesienia skargi 
do sądu na rozpoznanie pisma przez organ w innym trybie niż przewidziany dla 
zażalenia, odwołania lub ponaglenia. 
Chciałbym również podkreślić, że skargi (poza trzema złożonymi przez 
cudzoziemców), złożone zostały przez profesjonalnego pełnomocnika bądź 
przedsiębiorców, którzy świadomie składali skargi na pracowników lub organizację 
pracy Urzędu, z intencją podjęcia adekwatnej interwencji u samego źródła 
problemu. Natomiast w przypadku skarg składanych ustnie do protokołu, intencja 
skarżących ustalana jest przez przyjmującego skargę, przed przyjęciem skargi do 
protokołu. Nie było, zatem żadnych podstaw podejmowania jakichkolwiek czynności 
w kierunku »ewentualnych wątpliwości« i wzywania stron do uzupełnienia pisma 
w trybie art. 64 § 2 k.p.a. Wątpliwości takowych, bowiem nie było”. 

 (akta kontroli str. 840-847) 
Zdaniem NIK wyjaśnienia Wojewody w tej sprawie nie mogą w pełni usprawiedliwiać 
stwierdzonych nieprawidłowości, bowiem pismo wniesione przez stronę, wskazujące 
na uchybienie przez organ terminu załatwienia sprawy określonego w art. 35 KPA, 
powinno być kwalifikowane, jako ponaglenie. Zgodnie bowiem z art. 234 pkt 1 KPA, 
w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez 
stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami KPA. 
Zdaniem NIK oznacza to, że organ właściwy nie może zmienić kwalifikacji czynności 
procesowej strony na skargę powszechną. Procedura rozpoznania skargi 
powszechnej nie zapewnia stronie gwarancji, które wynikają z prawa do procesu 
oraz prawa do sądu. Z tego względu przepisy art. 233, art. 234, art. 235 i art. 236 
KPA nakładają obowiązek nadania czynności procesowej strony, choćby miała 
postać skargi powszechnej, odpowiedniego charakteru procesowego przyjętego  
w przepisach KPA48. Jeśli pismo strony jest zatytułowane „skarga”, ale dotyczy 
okoliczności, o których mowa w art. 37 § 1 KPA (bezczynność lub przewlekłość),  
to powinno być potraktowane, jako pismo procesowe i rozpatrzone, jako ponaglenie.  
Ponadto część stron (cudzoziemców) może nie znać w dostatecznym stopniu 
uregulowań KPA, czego następstwem mogło być określenie pisma mającego też 
charakter ponaglenia, jako skargi. Dlatego również zaadresowanie przez stronę 
pisma do wojewody, a nie do Szefa UdsC za pośrednictwem wojewody, nie 
przesądza o tym, że dane pismo nie jest w swej istocie ponagleniem wymagającym 

                                                      
48 Wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2010 r., I OSK 209/10, LEX nr 580129. 
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nadania mu dalszego biegu. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie organ może, 
bowiem usunąć wzywając stronę do uzupełnienia pisma w trybie art. 64 § 2 KPA. 
NIK zwraca również uwagę, że w ww. pismach strony skarżyły się na postępowanie 
Wydziału SO i na poszczególnych pracowników, jednak główną przyczyną ich 
wystosowania był brak wydania decyzji (bezczynność/przewlekłość prowadzonych 
postępowań).  
 
Struktura organizacyjna Urzędu odpowiadała realizowanym zadaniom określonym 
w ustawie o cudzoziemcach. Zadania te były przypisane właściwej komórce 
organizacyjnej, tj. Wydziałowi SO. W Urzędzie zapewniono odpowiednie warunki 
lokalowe do obsługi cudzoziemców, adekwatne do realizowanych zadań. 
Kwalifikacje pracowników były odpowiednie na poszczególnych stanowisk pracy, 
zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi wynikającymi z opisu danego stanowiska 
pracy oraz przepisami prawa. W Urzędzie dostępne były czytelne informacje dla 
cudzoziemców. Strona internetowa Urzędu zawierała właściwe wzory dokumentów 
i pouczenia o sposobie załatwienia spraw. Podjęta współpraca ze SG przyczyniała 
się do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykonywania 
ustawowych czynności w sprawach cudzoziemców.  
Przyznane środki finansowe były niewystarczające dla wzmocnienia kadrowego 
Wydziału SO, a w konsekwencji nie zapewniały w pełni sprawnej i terminowej 
obsługi spraw dotyczących cudzoziemców.  Wystąpiły przypadki niewłaściwego 
zakwalifikowania pism (jako skargi) dotyczących ponagleń w toczących się 
sprawach. 
 
2. Wpływ obowiązujących przepisów prawa oraz procedur 

wewnętrznych na obsługę cudzoziemców oraz na poziom 
zadowolenia cudzoziemców z tej obsługi 

2.1.  Wojewoda realizował kierunki (plany) działania w zakresie obsługi 
cudzoziemców. 
Wojewoda, realizując założenie uproszczenia przepisów, dotyczących zasad pobytu 
i pracy cudzoziemców w Polsce, przy jednoczesnym wzmocnieniu działań mających 
na celu przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, zapewnił przekazanie do UdsC  
postulatów legislacyjnych dotyczących zmiany obowiązujących przepisów ustawy 
o cudzoziemcach oraz ustawy o opłacie skarbowej.  
W zakresie działań służących opracowaniu i wdrożeniu skutecznego programu 
integracji cudzoziemców, zwiększeniu nacisku na edukację dzieci migrantów  
oraz zapewnieniu cudzoziemcom bezpłatnego dostępu do doradztwa prawnego, 
w Urzędzie od dnia 1 października 2018 r. realizowany był projekt nr 14/8-2017/OG-
FAMI pt.: „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” (opisano  
w pkt 1.8. niniejszego wystąpienia pokontrolnego).  
Z kolei, w ramach przeciwdziałania nielegalnej migracji, Urząd od 2014 r. ściśle 
współpracuje z funkcjonariuszami Śląskiego Oddziału SG.  

(akta kontroli str. 524-540, 546-550, 1737-1748, 1756) 

2.2. W dniu 29 października 2018 r. Dyrektor Wydziału SO zwróciła się do UdsC 
z postulatami zmian legislacyjnych w zakresie obowiązujących przepisów ustawy 
o cudzoziemcach oraz ustawy o opłacie skarbowej. Została również przekazana 
informacja o aktualnej sytuacji kadrowo-organizacyjnej komórek zajmujących się 
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sprawami cudzoziemców w Wydziale SO. Propozycje zmian w ustawie 
o cudzoziemcach obejmowały następujące obszary: 
1) Zezwolenia na pobyt czasowy (udzielenie, cofnięcie, zmiana)  

a) Przepisy regulujące prowadzone postępowania: 
− określenie terminu wydawania decyzji w Dziale V. Zezwolenia na pobyt 

czasowy. Rozdział 1. Część ogólna określenie terminu wydania decyzji - 
dodanie przepisu: (Termin postepowania). Bieg terminów administracyjnych 
dotyczących postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia 
na pobyt czasowy rozpoczyna się z dniem uzupełnienia braków formalnych. 
Aktualna sytuacja powodowała, że wszystkie wnioski wysyłane są pocztą. 
Natomiast z uwagi na niewystarczającą liczbę pracowników terminy  
do uzupełniania braków formalnych wniosku – takich jak osobiste 
stawiennictwo i złożenie odcisków linii papilarnych wyznaczane są 
(w zależności od liczby wpływających wniosków) na około 2 miesiące od 
dnia wpływu wniosku do Urzędu. Powoduje to znaczne wydłużenie terminu 
wydania zezwolenia i jednoczesny brak zrozumienia sytuacji i bardzo 
roszczeniową postawę cudzoziemców. Ustawowa regulacja w tym zakresie 
pozwoli na lepsze planowanie sytuacji zawodowej przez cudzoziemców. 

b) Przepisy prawa materialnego: 
− Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia 

w Dziale V. Zezwolenia na pobyt czasowy. Rozdział 1. Część ogólna. 
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia - 
zmiana przepisu art. 99 ust. 1 pkt 2 – poprzez dodanie wizy turystycznej, 
tj. wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1. Pozwoli to 
zapobiec szerzeniu się turystyki zarobkowej; 

− wygaśnięcie zezwolenia w Rozdziale 2. Zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę. Dodanie przepisu (Wygaśnięcie zezwolenia) Zezwolenie na pobyt 
czasowy i pracę wygasa z mocy prawa z uwagi na nie podjęcie przez 
cudzoziemca pracy zgodnie z wydanym zezwoleniem lub z dniem 
zakończenia pracy przez cudzoziemca na warunkach określonych 
w wydanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę i nie wykonanie 
obowiązku, o którym mowa w art. 121. Znaczna liczba cudzoziemców 
faktycznie nie podejmuje zatrudniania zgodnie z uzyskanym zezwoleniem 
na pobyt czasowy i pracę lub rezygnuje z kontynuacji pracy zaraz po 
uzyskaniu takiego zezwolenia. Brak aktualnych danych adresowo 
uniemożliwia wojewodzie skuteczne wszczęcie postępowania w sprawie 
cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, tym samym zezwolenie 
pobytowe wykorzystywane jest przez cudzoziemców niezgodnie z celem, 
dla którego zostało udzielone; 

− wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę bez określenia podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy w Rozdziale 2. Zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę. Zmiana art. 118 w ten sposób, aby w przypadku 
cudzoziemców spełniających warunki określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia, w decyzji  
o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, nie określać podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy. Zmiana pozwoli wyeliminować 
konieczność prowadzenia postępowań w sprawie cofania zezwoleń na 
pobyt czasowy i pracę, a także składania nowych wniosków i wydawania 
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nowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w przypadku wykonywania 
pracy na tym samym stanowisku, ale u innego pracodawcy. 

2)   Zezwolenia na pobyt stały (udzielenie, cofnięcie) 
a) Przepisy regulujące prowadzenie postępowania: 
− określić termin wydania decyzji (koniec postępowania) w Dziale IV. 

Zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE. Rozdział 1. Zezwolenia na pobyt stały. Zmiana 
przepisu art. 210: dopisać, że bieg terminów administracyjnych dotyczących 
postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 
stały rozpoczyna się z dniem uzupełnienia braków formalnych. Aktualna 
sytuacja powoduje, że wszystkie wnioski wysyłane są pocztą. Natomiast  
z uwagi na niewystarczającą liczbę pracowników terminy do uzupełniania 
braków formalnych wniosku – takich jak osobiste stawiennictwo i złożenie 
odcisków linii papilarnych wyznaczane są (w zależności od liczby 
wpływających wniosków) na około 2 miesiące od dnia wpływu wniosku do 
Urzędu. Powoduje to znaczne wydłużenie terminu wydania zezwolenia  
i jednoczesny brak zrozumienia sytuacji i bardzo roszczeniową postawę 
cudzoziemców.  

3) Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (udzielenie, cofnięcie). 
W obszarze przepisów regulujących prowadzenie postępowania, propozycja 
obejmowała określenie terminu wydania decyzji (Koniec postępowania)  
w Dziale IV. Zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE. Rozdział 2. Zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE. Zmiana przepisu art. 223 (Zastosowanie przepisów), 
bieg terminów administracyjnych dotyczących postępowania w sprawie 
udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
UE rozpoczyna się z dniem uzupełnienia braków formalnych. Aktualnie 
sytuacja powoduje, że wszystkie wnioski wysyłane są pocztą. Natomiast  
z uwagi na niewystarczającą liczbę pracowników terminy do uzupełniania 
braków formalnych wniosku – takich jak osobiste stawiennictwo i złożenie 
odcisków linii papilarnych wyznaczane są ( w zależności od liczby 
wpływających wniosków) na około 2 miesiące od dnia wpływu wniosku  
do Urzędu. Powoduje to znaczne wydłużenie terminu wydania zezwolenia  
i jednoczesny brak zrozumienia sytuacji i bardzo roszczeniową postawę osób 
zainteresowanych załatwieniem sprawy. 
Propozycje zmian przepisów innych ustaw regulujących prawa i obowiązki 
cudzoziemców, ustawa o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy, wykaz 
przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia. Część III. 
Wydawanie zezwolenia. Zmiana brzmienia przepisu tak, aby opłata skarbowa 
pobierana była za wydanie decyzji a nie tylko za wydanie zezwolenia.  
Wydanie decyzji odmownej albo o umorzeniu postępowania niejednokrotnie 
wymaga przeprowadzenia wielomiesięcznego, bardzo czasochłonnego 
i skomplikowanego postępowania administracyjnego. Zmiana przepisu 
pozwoli wyeliminować postępowania dotyczące zwrotów dokonanych opłat. 
W 2015 r. Wojewoda przygotował opinię dotyczącą projektu rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz 
wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji 
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publicznej. W piśmie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zwrócono 
wówczas uwagę na brak regulacji prawnych dotyczących możliwości 
posiadania przez cudzoziemców profilu zaufanego ePUAP, trybu składania 
wniosków przez cudzoziemców oraz rodzaju dokumentów, jakie 
cudzoziemiec winien przedłożyć. 

 (akta kontroli str. 525-530, 848) 

2.3. Zasady obsługi cudzoziemców zostały uregulowane w opisach dla 
poszczególnych stanowisk pracy, w których wyszczególniono główne zadania 
realizowane na stanowisku pracy, w tym zadania dominujące (najczęściej 
wykonywane) i zadania pozostałe, zakres upoważnień i pełnomocnictw, opis 
prowadzonych czynności z wyartykułowaniem złożoności i kreatywności oraz 
przykłady (fakultatywnie) postępowania przy realizacji zadań. Wskazano również na 
czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań i kompetencje oraz 
doświadczenie zawodowe wymagane na poszczególnych stanowiskach. Każdy 
pracownik Wydziału zapoznał się z ww. opisami potwierdzając ten fakt podpisem. 
W Wydziale obowiązywały instrukcje właściwego postępowania pracowników 
w następujących przypadkach49: 
− zgłoszenia przez cudzoziemca utraty lub uszkodzenia dokumentu;  
− potwierdzenia list podróżujących dla wycieczek szkolnych w UE;  
− postępowania z dokumentami składanymi przez cudzoziemców do wniosków 

o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP ze względu na polskie 
pochodzenie;  

− postępowania w przypadku trafienia w Systemie Informacji Schengen (SIS) 
cudzoziemca ubiegającego się o przedłużenie wizy krajowej, udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały lub na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE;  

− postępowania w przypadku przedłużenia wizy zarejestrowanej w Wizowym 
Systemie Informatycznym (VIS); 

− postępowania w procesie przekazywania oraz przechowywania wydawanych 
przez Wojewodę tymczasowych polskich dokumentów podróży dla 
cudzoziemca; 

− postępowania w procesie przekazywania oraz przechowywania wydawanych 
przez Wojewodę dokumentów dla cudzoziemców oraz obywateli UE; 

− postępowania w procesie wpisywania zaproszeń do ewidencji zaproszeń, 
odmawiania oraz unieważniania wpisów;  

− postępowania w procesie przekazywania oraz przechowywania wydawanych 
przez Wojewodę blankietów wklejek wizowych dla cudzoziemców; 

− postępowania w procesie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca na 
terytorium RP, przedłużania, odmawiania oraz uchylania ww. zezwoleń. 

Obowiązywało również zarządzenie nr 49/12 Wojewody Śląskiego z dnia 
11 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej wpisywania zaproszeń 
do ewidencji zaproszeń lub wydawania decyzji o odmowie wpisania. 
Według informacji Dyrektora Wydziału SO funkcjonowanie ww. procedur było 
weryfikowane na bieżąco w ramach kontroli zarządczej przez kierowników 
oddziałów oraz Dyrektora, natomiast liczba wydanych tymczasowych polskich 
dokumentów podróży i blankietów wklejek wizowych dla cudzoziemców jest raz 

                                                      
49 Zatwierdzone przez Dyrektora Wydziału SO w dniu 31 sierpnia 2018 r. 
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w roku przeliczana, a informacja przekazywana do Szefa UdsC.  
(akta kontroli str. 270-328, 849-885, 1725-1734a) 

2.4. W Urzędzie funkcjonowała polityka zarządzania zasobami ludzkimi obejmująca 
wszystkich zatrudnionych w ŚUW członków korpusu służby cywilnej, niezależnie  
od realizowanych przez nich zadań. Polityka ta regulowała następujące obszary: 
− opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy – opis stanowiska pracy był 

dokumentem inicjującym powstanie danego stanowiska pracy w strukturach 
Urzędu, a jego treść wskazywała na najważniejsze, specyficzne tylko dla 
danego rodzaju zadań, kryteria i warunki pracy; 

− nabór – przy zatrudnianiu nowego pracownika w odniesieniu do rodzaju 
realizowanych zadań treść opisu stanowiska pracy miała bezpośredni wpływ  
na treść ogłoszenia o naborze50. W toku naboru Komisja Rekrutacyjna miała  
za zadanie każdorazowo weryfikować wszystkie wymagania wynikające 
z ogłoszenia o naborze;   

− ocenianie (pierwsza ocena, ocena okresowa) – mające wpływ na kierunek 
ścieżki dalszego rozwoju zawodowego, pod kątem rodzaju zadań 
realizowanych na stanowisku pracy (poziomu przygotowania zawodowego 
pracownika, poziomu wiedzy, kompetencji, zgłaszanych potrzeb, oczekiwań 
pracodawcy) oraz po kątem aktualnych potrzeb organizacji rozwoju 
pracownika. Ważnym elementem oceny był udział pracownika w służbie 
przygotowawczej51, której celem było teoretyczne i praktyczne przygotowanie 
osoby nowozatrudnionej do należytej realizacji zadań na stanowisku pracy; 

− podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników odbywało się w oparciu 
o Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego, który ustalany był odrębnie dla 
każdego pracownika przez bezpośredniego przełożonego52 i uwzględniał 
mocne i słabe strony pracownika oraz określał obszary do rozwoju w celu 
efektywniejszej realizacji powierzonych zadań i zwiększenia motywacji 
pracownika.   

W przypadku osób zatrudnianych na stanowiskach związanych z obsługą 
cudzoziemców, elementem przygotowującym ich do realizacji zadań było 
przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego 
Schengen (SIS) i Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), konieczne do 
otrzymania dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI). Dodatkowo 
nowozatrudnieni pracownicy kierowani byli do udziału w szkoleniach 
organizowanych przez SG, tj.:  
− w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych SIS i danych VIS 

wykorzystywanych poprzez KSI, 
−  w szkoleniu pn.: „Praca w systemie Pobyt i ochrona danych osobowych”. 
W celu poprawy jakości i szybkości obsługi cudzoziemców, 19 pracowników 
zajmujących się bezpośrednią obsługą cudzoziemców objętych zostało projektem 
pn.: „Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich 

                                                      
50 Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 0155/47/11 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobów obsadzania 
stanowisk oraz trybu i zasad postępowania przy naborze na stanowiska w służbie cywilnej w ŚUW (z późniejszymi zmianami)). 
51 Zarządzenie nr 110.11.2016 r. Dyrektora Generalnego ŚUW z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
organizacji służby przygotowawczej w ŚUW oraz określenia warunków dokonywania pierwszej oceny w stosunku do osób 
zatrudnionych w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. 
52 Zarządzenie nr 110.7.2014 r. Dyrektora Generalnego ŚUW z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad i procedury ustalania 
i aktualizowania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej ŚUW. 
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poprzez wdrożenie systemu kolejkowego usprawniającego obsługę klienta oraz 
podniesienie kompetencji językowych pracowników ŚUW”. 

(akta kontroli str. 270-328, 530-533) 

2.5. W ramach polityki informacyjnej Urzędu w celu ułatwienia obsługi 
cudzoziemców opracowano i udostępniano klientom karty informacyjne dotyczące: 
− zezwolenia na pobyt czasowy; 
− zezwolenia na pobyt stały; 
− zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 
− wydania lub wymiany karty pobytu; 
− przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej; 
− przedłużenia ruchu bezwizowego. 
W BOK udostępniono cudzoziemcom broszury informacyjne oraz wnioski 
i pouczenia o zasadach i trybie postępowania oraz przysługujących im prawach 
i ciążących na nich obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności 
wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE (dostępne w językach: polskim, angielskim, 
rosyjskim i ukraińskim). 
Pracownik Wydziału SO udzielał cudzoziemcom informacji w Biurze Obsługi Klienta. 
Wyżej wymienione materiały były dostępne w BOK na stanowisku nr 18 oraz na 
stronie internetowej Urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). 
W celu uzyskania zezwolenia na pracę podana była strona MRPiPS, na której 
można zapoznać się z broszurami informacyjnymi tłumaczonymi na inne języki.   
W trakcie korzystania z niej wykonywane jest tłumaczenie komunikatów w ramach 
systemu kolejkowego na język angielski oraz rosyjski (m.in. treści prezentowane  
na ekranie biletomatu, wywoływanie numerów klientów w wybranym języku). 

(akta kontroli str. 46-67, 370-520, 543) 

2.6. Urząd organizował szkolenia w zakresie spraw związanych z cudzoziemcami 
takie jak: 
− od 2014 r. pracownik Wydziału SO spotykał się ze studentami Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach w celu zapoznania ich z obowiązującymi w Polsce 
przepisami w zakresie legalizacji pobytu i dokumentami, jakie są niezbędne 
w celu otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy. Ostatnie spotkanie miało 
miejsce w dniu 28 września 2018 r.; 

− w dniu 27 września 2018 r. odbyło się spotkanie ze studentami Politechniki 
Gliwickiej w celu zapoznania ich z obowiązującymi w Polsce przepisami 
w zakresie legalizacji pobytu i dokumentami, jakie są niezbędne w celu 
otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy. W spotkaniach szkoleniowych brało 
udział od 40 do 100 studentów – cudzoziemców; 

− organizowane były spotkania, w trakcie których uczestnicy zapoznawani byli 
z przepisami prawa dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców i wydawania 
zezwoleń na pracę, np. podczas: 
− Forum Przedsiębiorczości Ziemi Bielskiej w Jaworze (20 września 2018 r.),  
− konferencji dla dyrektorów powiatowych urzędów pracy i przedstawicieli 

Urzędu (1 grudnia 2017 r.), 
− spotkania ze studentami ukraińskich uczelni medycznych i obywateli Nigerii 

(21 stycznia 2015 r.), 
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− konferencji naukowej „Praca ludzka, jako przedmiot handlu", Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej (19 listopada 2014 r.), 

− dwudniowej konferencji dotyczącej omówienia sześciomiesięcznego 
funkcjonowania nowej ustawy o cudzoziemcach oraz zagadnień związanych 
z jej praktycznym stosowaniem. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
UdsC, SG oraz dyrektorzy i kierownicy wydziałów właściwych w sprawach 
cudzoziemców z wszystkich województw (październik 2014 r.), 

− w Urzędzie odbyło się spotkanie współorganizowane przez 
Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w sprawie przeciwdziałania 
handlowi ludźmi. Spotkanie służyło budowaniu sieci kontaktów i współpracy 
w województwie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele MSW, Policji, 
sądu, prokuratury, SG, ośrodków pomocy społecznej (29 kwietnia 2014 r.). 

Ponadto, Urząd realizował projekt 8/2017/OG-FAMI pn.: „Wsparcie integracji 
cudzoziemców w województwie śląskim”53, którego celem było wsparcie i integracja 
jak najliczniejszej grupy cudzoziemców spoza UE, przebywających na terenie 
województwa śląskiego, poprzez takie działania jak m.in.: 
− zorganizowanie forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami 

zajmującymi się sprawami cudzoziemców na terenie województwa 
(w szczególności: Urząd, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, 
urzędy pracy i organizacje pozarządowe); 

− zorganizowanie trzech corocznych otwartych konferencji, dotyczących kwestii 
integracji cudzoziemców spoza UE na terenie województwa śląskiego; 

− zorganizowanie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców przebywających  
na terenie województwa śląskiego;  

− zorganizowanie kursów języka polskiego dla cudzoziemców przebywających na 
terenie województwa śląskiego, zawierających również elementy adaptacyjne. 

 (akta kontroli str. 534-535) 
2.7. W trakcie kontroli przeprowadzono badanie ankietowe na temat zadowolenia 
cudzoziemców z poziomu ich obsługi w Urzędzie. 
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 53 cudzoziemców54 (badanie 
przeprowadzono bezpośrednio po zakończonej obsłudze w Urzędzie) wykazały, że 
92,5% klientów było zadowolonych lub raczej zadowolonych (1,9%) z poziomu 
obsługi sprawy przez Urząd. Klienci niezadowoleni stanowili 5,7%, a 96,5% klientów 
wskazało, że informacje udzielone przez pracowników były dla nich zrozumiałe  
i wyczerpujące (po 1,9% wskazała, że informacje „raczej były” lub „raczej nie były” 
zrozumiałe i wyczerpujące). Klienci w 100% wskazali, że urzędnicy ich obsługujący 
byli uprzejmi i życzliwi oraz przygotowani merytorycznie do załatwienia tej sprawy. 
Na zadawalający czas oczekiwania na załatwienie sprawy wskazało 69,8% klientów 
(„raczej tak” oceniło 1,9%), nie miało zdania 5,7% („raczej nie” uznało 1,9%), 16% 
nie było zadowolonych (5,7 % nie udzieliło odpowiedzi). Na odpowiednie warunki 
lokalowe, w jakich byli obsługiwani, wskazało 88,7% cudzoziemców (1,9% „raczej 
odpowiednie”), „raczej nieodpowiednie” warunki oceniło 3,8% klientów, a 5,7% nie 

                                                      
53 Projekt rozpoczął się w dniu 1 października 2018 r. i jego okres realizacji przewiduje się na następne 3 lata. 
54 Wśród ankietowanych: 39,6% stanowiły kobiety, 45% mężczyźni, a 9,4% nie udzieliła odpowiedzi. W 37,7% byli to 
mieszkańcy miast, 15,1% miast wojewódzkich, a 1,9% wsi. Wśród ankietowanych 17% wskazało miasto na terytorium innego 
państwa, 5,7% wskazało Ukrainę i 22,6% nie udzieliło odpowiedzi. Największy przedział wiekowy (28%) stanowiły osoby 
w wieku od 26 lat do 30 lat, 24,5% od 31 lat do 40 lat, 18,9% od 41 lat do 50 lat, po 7,5% do 25 lat i od 51 lat do 60 lat, 1,9% 
powyżej 60 lat, 11,3% nie określiło wieku. Najdłużej 25% przebywało w Polsce powyżej 3 lat, 20,8% od roku do 2 lat, 18,9%  
do pół roku, 15,1% od pół roku do jednego roku, 7,5% od 2 lat do 3 lat, a 25% nie udzieliło odpowiedzi. 
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udzieliło odpowiedzi. W 86,8% cudzoziemcy bez problemu trafiali do wyznaczonego 
miejsca obsługi lub urzędnika załatwiającego sprawę (3,8% „raczej tak”), 1,9% nie 
miało zdania i 3,8% „nie mogli trafić”. Dla 83% klientów materiały informacyjne 
dostępne w Urzędzie były czytelne i pomocne w załatwieniu sprawy (dla 7,5% 
„raczej tak”, a 1,9 % „raczej nie”), dla 3,8% nie były czytelne i pomocne, a 3,8%  
nie udzieliło odpowiedzi. 84,9% klientów nie miało żadnych trudności podczas 
załatwiania sprawy w Urzędzie (1,9% „raczej nie”), a 1,9% klientów otrzymało 
błędne lub niepełne informacje, 11,3% klientów nie odpowiedziało na to pytanie. 
W pytaniu otwartym ankietowani wskazali na rozwiązania, które mogłyby przyczynić 
się do usprawnienia pracy Urzędu i poprawy jakości świadczonych usług,  
tj.: zwiększenie liczby pracowników  (8 osób), zmniejszenie kolejek (7 osób), 
przyspieszenie czasu oczekiwania na decyzję (2 osoby), zwiększenie liczby 
gablot ze wzorami dokumentów (1 osoba), znajomość języka ukraińskiego przez 
urzędników (1 osoba), więcej stanowisk obsługi (1 osoba).        

 (akta kontroli str. 886-889) 

2.8. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie została przeprowadzona (w dniach 
15-19 maja 2017 r.) jedna kontrola UdsC. We wnioskach i zaleceniach 
pokontrolnych z kontroli55, Szef UdsC wskazał na konieczność zwrócenia większej 
uwagi na przestrzeganie przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz KPA dotyczących 
terminów załatwiania spraw, podejmowania i kontynuowania działań w celu 
zabezpieczenia składu osobowego adekwatnego do liczby zadań wykonywanych 
przez Wydział SO oraz unieważnienia karty pobytu jednego cudzoziemca w związku 
z wygaśnięciem decyzji o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wniosek 
dotyczący zasobu kadrowego pozostawał w trakcie realizacji, natomiast pozostałe 
wnioski zostały zrealizowane.   

(akta kontroli str. 890-914) 

2.9. W sprawie identyfikacji trudności oraz ograniczeń w obszarze związanym 
z obsługą cudzoziemców Wojewoda wskazał, że prowadzi „(…) bieżący monitoring 
sytuacji w zakresie obsługi cudzoziemców w urzędzie. Zidentyfikowałem 
następujące trudności lub ograniczenia w przedmiotowym zakresie. W październiku 
2018 r. wpłynęło do ŚUW o 85% więcej wniosków w sprawie legalizacji pobytu oraz 
o 50% więcej wniosków o wydanie zezwoleń na pracę niż w porównywalnym okresie 
2017 r. Przyznane w 2017 roku etaty dla Urzędu przy ciągłym wzroście składanych 
wniosków, pomimo sprawnego przeprowadzenia procedur naboru kandydatów 
(zatrudnienia w okresie od stycznia do maja br.) nie spowodowały znacznego 
skrócenia terminów załatwiania spraw cudzoziemców. Mając na uwadze powyższe 
w dniu 11 września 2018 r. Dyrektor Generalny ŚUW zwrócił się do Szefa UdsC 
o pomoc w pozyskaniu 23 etatów, a w dniu 8 października 2018 r. do MRPiPS 
o pomoc w pozyskaniu 9 etatów, aby umożliwić realizację ustawowych zadań 
pracownikom". 

 (akta kontroli str. 535) 

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

 
Zasady obsługi cudzoziemców zostały uregulowane w opisach dla poszczególnych 
stanowisk pracy oraz w instrukcjach właściwego postępowania pracowników przy 
                                                      
55 Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 listopada 2017 r. (BSZ.WKIN.091.1.2017). 
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wykonywaniu określonych czynności dotyczących obsługi cudzoziemców. Wyniki 
badania ankietowego, przeprowadzonego w toku kontroli wśród cudzoziemców 
wskazywały na ich zadowolenie z poziomu obsługi w Urzędzie. 
Wojewoda, zauważając potrzeby zmian oraz w celu usprawnienia systemu obsługi 
cudzoziemców, zgłaszał propozycje modyfikacji aktów prawnych regulujących te 
sprawy. Propozycje zmian w przepisach prawnych wynikały z analizy potrzeb 
ujawnionych w trakcie realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 
  

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 

3.1. Wybrane informacje dotyczące realizacji zadań w zakresie obsługi 
cudzoziemców56 w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2018 r.: 

− złożono ogółem 141 wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 
(odpowiednio w poszczególnych latach: 41, 28, 26, 28 i 18 wniosków). Wydano 
ogółem 137 decyzji (odpowiednio 40, 32, 20, 30 i 15). Nie było odwołań w tym 
zakresie;  

− złożono ogółem 36 745 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 
(odpowiednio 2 409, 4 046, 8 384, 9 915 i 11 981 wniosków Wydano ogółem 
23 498 zezwoleń (odpowiednio: 2 082, 3 367, 5 711, 6 927 i 5 423). 
Odmówiono wszczęcia postępowania ogółem w 71 przypadkach (odpowiednio: 
0, 1, 1, 27 i 42). Wszczęto ogółem 35 239 postępowań (odpowiednio: 2 406, 
4 037, 8 352, 9 532 i 10 912). Liczba odmów udzielenia zezwolenia wyniosła 
ogółem 1 358 (odpowiednio: 41, 51, 166, 642 i 458). Liczba odwołań od decyzji 
w sprawie odmów wydania zezwolenia wyniosła ogółem 188 (odpowiednio: 25, 
6, 16, 43 i 98). Liczba cofniętych zezwoleń wyniosła ogółem 288 (odpowiednio: 
10, 26, 69, 92 i 91). Najliczniejszą grupą wnioskodawców byli obywatele 
Ukrainy – 28 771 osób (78,3%), następnie Chin – 734 osób (1,9%) i Białorusi – 
659 osób (1,8%)57;   

− osoby przyjeżdzające do Polski na studia złożyły ogółem 2 373 wnioski 
(odpowiednio: 337, 480, 511, 612 i 433 wniosków). Wydano ogółem 2 019 
pozytywnych rozstrzygnięć (odpowiednio: 335, 478, 478, 398 i 330). 
Najliczniejszą grupę wnioskodawców stanowili obywatele Ukrainy – 907 osób 
(38%), Arabii Saudyjskiej – 130 osób (5,5%) i Chin – 112 osób (4,7%);   

− złożono ogółem 24 036 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę (odpowiednio: 633, 1 473, 6 279, 8 049 i 7 602 wnioski). Liczba 
udzielonych zezwoleń wyniosła ogółem 15 398 (odpowiednio: 764, 1 677, 

                                                      
56 Urząd wobec faktu, że nie dysponował możliwością wygenerowania z systemu informacji dotyczących liczby wydanych 
rozstrzygnięć według terminu ich wydania (nie dotyczyło zezwoleń na pracę) oraz informacjami: w przypadku zezwoleń na 
pobyt czasowy i pracę) liczba odmów wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia, liczba wszczętych 
postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia, liczba odmów udzielenia zezwolenia, liczba odwołań złożonych od decyzji 
w sprawie odmowy udzielenia zgody, liczba odwołań uwzględnionych przez UdsC, liczba odwołań nieuwzględnionych przez 
UdsC, liczba decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę; w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy w celu 
wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - liczba odmów wszczęcia postępowania w sprawie 
udzielenia zezwolenia, liczba wszczętych postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia, liczba odmów udzielenia zezwolenia, 
liczba odwołań złożonych od decyzji w sprawie odmowy udzielenia zgody, liczba odwołań uwzględnionych przez UdsC, liczba 
odwołań nieuwzględnionych przez UdsC, zwrócono się w dniu 4 października 2018 r. do Szefa UdsC o wygenerowanie takich 
danych z systemu, jednak do dnia zakończenia kontroli ich nie uzyskał. UdsC wyjaśnił, że nie dysponuje gotowymi raportami 
umożliwiającymi generowanie tego typu danych oraz, że konstrukcja systemu przewidziała wygodną obsługę w sposobie 
rejestracji kosztem braku możliwości utworzenia pewnych zestawów danych. 
57 Wygenerowano według filtra podstawa prawna. 
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3 932, 5 217 i 3 808). Liczba wniosków w sprawie zmiany zezwolenia 
i jednocześnie wydanych decyzji w tym zakresie wyniosła ogółem 266 
(odpowiednio: 0, 8, 23, 143 i 92). Jedynie w 2018 r. wydano 2 decyzje 
odmawiające zmiany zezwolenia. Najliczniejszą grupę wnioskodawców 
stanowili obywatele Ukrainy – 21 995 osób (91,5%), Chin – 246 osób (1%) 
i Gruzji – 66 osób (0,3%); 

− złożono ogółem 150 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 
(odpowiednio: 1, 5, 21, 59 i 69 wniosków). Liczba udzielonych zezwoleń 
wyniosła ogółem 114 (odpowiednio: 1, 5, 21, 39 i 48). Liczba cofniętych 
zezwoleń wyniosła ogółem 288 (odpowiednio: 10, 26, 69, 92 i 91). 
Najliczniejszą grupą wnioskodawców byli obywatele Ukrainy – 50 osób (33%), 
następnie Indii – 37 osób (24,6%) i Rosji – 19 osób (12,6%);  

− złożono ogółem 2 600 wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt stały 
(odpowiednio: 368, 508, 407, 752 i 566). Odmówiono wszczęcia postepowań 
ogółem w 8 przypadkach - 4 w 2017 r. i 4 w 2018 r.). Wydano ogółem 2 062 
decyzje, na mocy których wydano zezwolenia (odpowiednio: 303, 455, 344, 
526 i 434). Decyzji odmownych wydano ogółem 52 (odpowiednio: 9, 8, 10, 9 
i 16). Złożono ogółem 25 odwołań (odpowiednio: 4, 2, 10, 5 i 4), w tym 
uwzględniono 5 odwołań, a nie uwzględniono 13 odwołań. Cofnięto decyzje 
ogółem w 11 przypadkach (odpowiednio: 0, 0, 4, 2 i 5). Najliczniejszą grupą 
wnioskodawców byli obywatele Ukrainy – 1 751 osób (67%), następnie 
Białorusi – 246 osób (9,5%) i Rosji – 66 osób (2,5%); 

− złożono ogółem 619 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE (odpowiednio: 115, 110, 94, 186 i 114). Nie odmówiono 
wszczęcia postępowania w tych sprawach. Wydano ogółem 434 decyzje, na 
mocy których udzielono zezwoleń (odpowiednio: 96, 102, 74, 94 i 68). Wydano 
ogółem 9 decyzji odmownych (odpowiednio: 1, 2, 0, 1 i 5). Nie złożono odwołań 
w tym zakresie. W 2017 r. wydano 1 decyzję w przedmiocie cofnięcia decyzji. 
Najliczniejszą grupą wnioskodawców byli obywatele Ukrainy – 221 osób 
(35,7%), następnie Chin – 66 osób (10,7%) i Turcji – 56 osób (9%); 

− złożono ogółem 14 709 wniosków o wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń 
(odpowiednio: 3 715, 3 619, 3 247, 2 621 i 1 507). Wpisano ogółem 14 499 
zaproszeń (odpowiednio: 3 689, 3 548, 3 182, 2 559 i 1 521). Wydano ogółem 
21 decyzji odmowy wpisu zaproszenia (odpowiednio: 4, 4, 2, 11 i 0). Wydano 
ogółem 13 decyzji o unieważnieniu wpisu (odpowiednio: 1, 4, 3, 3 i 2). 
Najwięcej zapraszających, składających wnioski o wpis zaproszeń do 
ewidencji, było obywatelami Ukrainy – 7 299 osób (50%), następnie Białorusi – 
1 799 osób (12%) i Rosji – 1 008 osób (6,9%); 

− złożono ogółem 57 609 wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę 
(odpowiednio: 1 313, 2 323, 8 778, 28 945 i 16 250 wniosków). Wydano 
ogółem 50 126 decyzji o zezwoleniu na pracę (odpowiednio: 1 237, 2 099, 
7 306, 23 391 i 16 093). W terminie 30 dni wydano 15 668 decyzji, od 31 do 60 
dni – 18 959, od 61 do 90 dni – 7 841, od 91 do 120 dni – 4 991, od 121 do 150 
dni – 1 171 i powyżej 150 dni – 1 496. Wydano 48 621 decyzji w sprawie 
zezwolenia na pracę (odpowiednio: 1 203, 1 982, 7 147, 22 991 i 15 298). 
W terminie 30 dni wydano 15 543 decyzji, od 31 do 60 dni – 18 791, od 61 do 
90 dni – 7 618, od 91 do 120 dni – 4 762, od 121 do 150 dni – 1 032 i powyżej 
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150 dni – 875. W tym wydano ogółem 4 434 zezwolenia typu A, 106 zezwoleń 
typu B, 632 zezwolenia typu C, 442 zezwolenia typu D i 7 zezwoleń typu E. 
Wydano 462 decyzje o odmowie wydania zezwolenia (odpowiednio: 9, 38, 19, 
113 i 283). Nie wniesiono odwołań od ww. decyzji. Najliczniejszą grupą, dla 
której wydano ww. zezwolenia, byli obywatele Ukrainy – 43 821 osób (76% 
wydanych zezwoleń), następnie Nepalu – 1 186 zezwoleń (2%) i Białorusi – 
945 zezwoleń (1,6%); 

− liczba złożonych wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę wyniosła 
ogółem 544 (odpowiednio: 101, 30, 47, 166 i 200). Wydano ogółem 426 decyzji 
o przedłużeniu zezwolenia (odpowiednio: 114, 25, 38, 93 i 156). W terminie 
30 dni wydano 143 decyzje, od 31 do 60 dni – 133, od 61 do 90 dni – 78, od 91 
do 120 dni – 38, od 121 do 150 dni – 20 i powyżej 150 dni – 14. Wydano 
ogółem 366 decyzji w sprawie przedłużenia zezwolenia (odpowiednio: 93, 21, 
34, 89 i 129). W terminie 30 dni wydano 125 decyzji, od 31 do 60 dni – 115, od 
61 do 90 dni – 65, od 91 do 120 dni – 36, od 121 do 150 dni – 16 i powyżej 150 
dni – 9. W 2016 r. i 2018 r. wydano ogółem 3 decyzje odmowne (odpowiednio 
1 i 2). Nie wniesiono odwołań od ww. decyzji. Najliczniejszą grupą, której 
przedłużono ww. zezwolenia, byli obywatele Ukrainy – 216 osób (39,7%), 
następnie Białorusi – 13 przedłużeń (2,4%) i Serbii – 11 przedłużeń (2%); 

− ogółem wydano 2 899 decyzji uchylających zezwolenie na pracę (odpowiednio: 
443, 456, 630, 307 i 1 063). W terminie 30 dni nie wydano decyzji, od 31 do 60 
dni – 6, od 61 do 90 dni – 39, od 91 do 120 dni – 50, od 121 do 150 dni – 118  
i powyżej 150 dni – 2686. Najliczniejszą grupą, której uchylono ww. zezwolenia, 
byli obywatele Ukrainy – 1 828 osób (63%), następnie Chin – 93 uchylenia 
zezwoleń (3,2%) i Wietnamu – 47 uchyleń zezwoleń (1,6%). Nie wniesiono 
odwołań od ww. decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 915-1079) 
3.2. Analiza 10 losowo wybranych spraw wszczętych po dniu 1 maja 2014 r.,  
w tym siedmiu spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy i pracę58 oraz trzech 
spraw dotyczących zezwolenia na pobyt stały z innych powodów59, wykazała: 

− wszyscy cudzoziemcy składający ww. wnioski zostali zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy o cudzoziemcach poinformowani pisemnie w języku dla nich zrozumiałym 
o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących 
na nich obowiązkach, co ww. potwierdzali podpisanymi oświadczeniami; 

− w siedmiu przypadkach wnioskodawcy spełniali przesłanki warunkujące 
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wobec czego Wojewoda wydał 
decyzjami zezwolenia na pobyt czasowy. W przypadku czterech  
cudzoziemców60 przesłanki wynikały z art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, 
tj. celem pobytu było wykonywanie pracy, w jednym przypadku podjęcie studiów 
(art. 144 i art. 145)61, w jednym przypadku inne okoliczności, tj. zamieszkania 
małoletniego na terytorium RP ze względu na wspólny pobyt z ojcem 

                                                      
58 Cztery sprawy zakończone wydaniem decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę: dwie 
sprawy zakończone odmową udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w tym jedna, w której wniesiono 
odwołanie od decyzji wojewody; jedna sprawa dotyczącą cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy. 
59 Cel pobyt z obywatelem RP; podjęcia studiów; innych okoliczności (pobyt dziecka z ojcem). We wszystkich przypadkach 
organ wydał zgodę na pobyt czasowy. 
60 Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę: sprawy: sygn. SOIIb.6151.607.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.; SOII.6151.875.2016 
z dnia 21 marca 2016 r.: SOII.6151.877.2016 z dnia 18 marca 2016 r.; SOII.6151.465.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. 
61 Sprawa sygn. SOII.6151.3715.2016 z dnia 13 września 2016 r. 
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posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (art. 187 pkt 8)62 oraz 
w jednym przypadku zamieszkiwania wnioskodawczyni na terytorium RP ze 
względu na związek małżeński zawarty z obywatelem polskim (art. 158 ust. 1 
pkt 1)63; 

− nie stwierdzono odmówienia cudzoziemcowi wszczęcia postępowania w sprawie 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ze względu na okoliczności 
określone w art. 99 i art. 116 ustawy o cudzoziemcach; 

− Wojewoda odmówił udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dwóm 
cudzoziemcom wobec niespełniania przez nich wymogów do udzielenia im 
zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub 
okoliczności, które były podstawą ubiegania się o to zezwolenie (art. 100 ust. 1 
pkt 1 ustawy o cudzoziemcach).  

 W pierwszym przypadku64 odmowa została wydana wobec niespełnienia 
warunku wynikającego z art. 114 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. z uwagi na fakt,  
że podmiot powierzający wykonanie pracy miał, zgodnie z informacją starosty 
właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez 
cudzoziemca, możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku 
pracy65. W drugim przypadku66 wnioskodawca, pomimo wezwań Urzędu, nie 
dołączył do wniosku wymaganej informacji starosty właściwego ze względu na 
główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, o którym mowa w art. 88c ust. 1 
pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia67, nie spełniał wymogu określonego w art. 
114 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach. Nadto, cudzoziemiec naruszył art. 113 
tej ustawy, bowiem nie zawiadomił Wojewody, który udzielił tego zezwolenia, 
w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia 
(niepodjęcia pracy w przedsiębiorstwie, którego dotyczyła decyzja zezwalająca 
na pobyt czasowy i pracę). W wyniku złożonego w tej sprawie odwołania Szef 
UdsC wobec faktu, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe (art. 105 § 1 
KPA), umorzył postępowanie68; 

− stosownie do art. 105 ustawy o cudzoziemcach, wszystkie wnioski zostały 
złożone przez osoby, których wniosek dotyczył69;  

− treść wszystkich wniosków składanych w ww. sprawach zawierała informacje 
określone w art. 106 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Wnioski i załączniki nr 1 
(dotyczące siedmiu cudzoziemców starających się o zezwolenie na pobyt 
czasowy i pracę) były składane zgodnie ze wzorami określonymi przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy 
o cudzoziemcach70; 

                                                      
62 Sprawa sygn. SOII.6151.82.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. 
63 Sprawa sygn. SOII.6151.3640.2016 z dnia 9 września 2016 r. 
64 Sprawa sygn. SOII.6151.1153.2018 z dnia 16 lutego 2018 r. (wniosek według wzoru obowiązującego z dnia 13 kwietnia 
2018 r.). 
65 Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu poinformował, że w rejestrze osób bezrobotnych poszukujących pracy były osoby 
mogące otrzymać skierowanie do pracy na stanowisku sprzątaczki. 
66 Sprawa sygn. SOII.6151.352.2016 z dnia 8 lutego 2016 r. 
67 Wnioskodawca przedstawił dwukrotnie informację Starosty z Sokołowa Podlaskiego, który nie był starostą właściwym  
ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca wskazane we wniosku. 
68 Decyzja Szefa UdsC z dnia 1 sierpnia 2017 r. (DL.WiiPO.410.3977.2016.AK).W trakcie prowadzonego postępowania 
odwoławczego (odwołanie złożone w dniu 19 października 2016 r.) cudzoziemiec ponownie złożył wniosek i decyzją 
Wojewody z dnia 9 czerwca 2017 r. uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy. 
69 W jednym przypadku osoby małoletniej (SOII.6151.82.2018) wniosek został złożony przez rodzica (art. 105 ust. 3 pkt 1). 
70 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie 
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 333), które weszło w życie w dniu 12 lutego 2018 r.; rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 
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− we wszystkich przypadkach Urząd zwrócił się do właściwych organów71 
z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium RP 
i jego pobyt na tym terytorium może stanowić zagrożenie dla obronności lub 
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 
(art. 109 ustawy o cudzoziemcach); 

− wszystkie decyzje zezwalające cudzoziemcowi na pobyt czasowy i pracę, 
zawierały wymagane art. 118 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach elementy, takie jak: 
podmiot powierzający wykonywanie pracy; stanowisko, na jakim cudzoziemiec 
ma wykonywać pracę; określono minimalne wynagrodzenie, które może 
otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku; wymiar czasu pracy oraz 
rodzaj umowy, na podstawie, której cudzoziemiec ma wykonywać pracę; 

− w jednym przypadku cofnięto zezwolenie w związku z ustaniem celu pobytu 
cudzoziemca, tj. zaprzestaniem wykonywania pracy (art. 101 pkt 1 ustawy 
o cudzoziemcach).  

(akta kontroli str. 1172-1451) 

W siedmiu przypadkach cudzoziemców, którzy ubiegali się o zezwolenie na pobyt 
czasowy, decyzje wydano w czasie od 54 do 125 dni od dnia złożenia wniosku, 
natomiast decyzje odmowne i cofnięcie zezwolenia zostały wydane w terminie  
od 121 do 231 dni od daty złożenia wniosku lub w przypadku cofnięcia zezwolenia 
w związku ze stwierdzeniem niespełniania warunków, dla których zostało ono 
udzielone. 
We wszystkich ww. przypadkach, stosownie do art. 36 § 1 KPA, wobec 
niezałatwienia sprawy w terminie wymaganym przepisem art. 35 § 3 KPA, 
zawiadamiano wnioskodawców o wszczęciu postepowań, podając przyczyny 
długotrwałości prowadzonego postępowania (konieczność oczekiwania na 
odpowiedź z KWP, SG i ABW) i wskazując nowy termin załatwienia sprawy72,  
który określono w przedziale od 49 do 60 dni. Wyżej wymienione zawiadomienia 
w przypadku trzech cudzoziemców zostały skierowane do zainteresowanych 
dopiero po uzupełnieniu braków formalnych we wnioskach (co opisano poniżej 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 1172-1458) 
W przypadku analizowanych 10 spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy 
i pracę stwierdzono, że zarówno informacje o złożonych wnioskach, jak i dane 
o wydanych decyzjach w poszczególnych sprawach, nie we wszystkich przypadkach 
były wprowadzane na bieżąco do teleinformatycznego systemu informacyjnego 
POBYT v.2 (co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 1172-1178, 1453, 1456, 1459-1498) 
Każdorazowo wnioskodawcy zostali pouczeni w języku przez nich zrozumiałym 
o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na 
nich obowiązkach (art. 7 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), co potwierdzali podpisem 
w złożonych oświadczeniach.  

                                                                                                                                       
zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 2134 – uchylone z dniem 12 lutego 2018 r.); rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy 
(Dz. U. poz. 566, ze zm. – uchylone z dniem 1 stycznia 2016 r.). 
71 We wszystkich przypadkach: Komendant SG, Komendant Wojewódzki Policji (KWP), Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (ABW) nie posiadali informacji o możliwości stwarzania zagrożenia przez cudzoziemców, o których pytał 
Urząd. 
72 Od dnia 1 czerwca 2017 r. w zawiadomieniach zawierano pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia (art. 36 § 1 KPA). 



 
 
 

30 

 
 
 
 

(akta kontroli str. 1172-1178) 
Analiza 11 losowo wybranych spraw73, w tym pięciu spraw dotyczących wydania 
zezwolenia na pracę, trzech przedłużenia74 i trzech uchylenia takiego zezwolenia75 
wykazała:  

− trzy decyzje w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę zostały wydane 
cudzoziemcom uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium RP (art. 87 
ust. 1 pkt 12 ustawy o promocji zatrudnienia), tj. cudzoziemiec posiadał 
zezwolenie na pracę oraz przebywał na terytorium RP; 

− we wszystkich przypadkach wydania zezwolenia na pracę cudzoziemcom 
spełniającym przesłanki wynikające z art. 88 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia, tj. wykonującym pracę na terytorium RP na podstawie umowy 
z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub 
inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP; 

− wnioski o wydanie zezwolenia zostały złożone przez podmioty powierzające 
wykonywanie pracy i zawierały wymagane załączniki oraz dane dotyczące 
w szczególności: 
• podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi, 
• cudzoziemca,  
• pracy oferowanej cudzoziemcowi (art. 88a ust. 1aa, pkt 4 ustawy o promocji 

zatrudnienia oraz potwierdzone w dokumentach, o których mowa  
w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia76), 

• wszystkie złożone wnioski o wydanie zezwolenia na pracę (lub jego 
przedłużenie) poprzedzone zostały wniesieniem stosownej opłaty (100 zł 
w przypadku zezwolenia i 50 zł w przypadku przedłużenia zezwolenia), która 
wynikała z art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia oraz § 2 pkt 1-3 
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 
2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem 
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową 
oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi77, 

• Wojewoda był organem właściwym do wydania decyzji ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 88b ust. 1 pkt 1) ustawy o promocji 
zatrudnienia, 

• w przypadku trzech cudzoziemców przy wydaniu zezwolenia na pracę 
spełnione zostały wymogi art. 88c ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, 

                                                      
73 Zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP: sprawy sygn. SOII.8671.1904.2016 (23 czerwca 2016 r.), 
SOIIb.8671.7412.2017 (17 stycznia 2017 r.), SOXVI.8671.6918.2018 (30 lipca 2018 r.), SOIIb.8671.10628.2017 (22 sierpnia 
2017 r.), SOIIb.8671.160.2015 (12 lutego 2015 r.).  
74 Przedłużenie zezwoleń: sprawy sygn. SOIIb.8671.163.2017 (12 stycznia 2017 r.), SOXVI.8671.4455.2018 (28 czerwca 
2018 r.), SOIIb.8671.645.2016 (9 marca 2016 r.). 
75 Uchylenie zezwolenia: sprawa sygn. SOXVI.8671.1100.1574.2018 (13 lipca 2018 r.), SOIIb.8671.79.2016 (13 stycznia 
2016 r.), SOIIb.8671.7412.2017 (22 maja 2017 r.). 
76 [1] Rozporządzenie MiRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. poz. 2345) - obowiązujące 
od 1 stycznia 2018 r., [2] rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 543) - które weszło w życie w dniu 
2 maja 2015 r. i zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r., [3] rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 16, poz. 84 ze zm.) - które 
obowiązywało w okresie objętym kontrolą do dnia 2 maja 2015 r. 
77 Dz. U. poz. 2350. 
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tj. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie 
z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników 
wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym 
stanowisku; w jednym przypadku wymogi art. 88c ust. 1 pkt 1 i  § 3 pkt 4 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia  
2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę 
cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki 
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców78, tj. cudzoziemca – trenera 
sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych 
i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu; w jednym przypadku wymogi art. 88c ust. 1 pkt 1  
i § 3 pkt 6 ww. rozporządzenia, tj. cudzoziemca, który będzie wykonywał 
pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia. We wszystkich przypadkach wydania decyzji o przedłużeniu 
zezwolenia na pracę spełnione zostały wymogi art. 88c ust. 1 i ust 3 pkt 6 
ustawy o promocji zatrudnienia, tj. przedłużenia zostały wydane dla tego 
samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku, 

• Wojewoda nie występował na podstawie art. 88j ust. 4 ustawy o promocji 
zatrudnienia o informacje od właściwych organów na celem ustalenia istnienia 
okoliczności skutkujących odmową wydania zezwolenia na pracę, natomiast 
we wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca podmioty 
powierzające pracę oświadczały, że nie zachodziły przesłanki wynikające 
z tego przepisu, 

• okres, na który wydano zezwolenia (przedłużenia zezwoleń) był zgodny 
z okresem określonym w art. 88e ustawy o promocji zatrudnienia i nie 
przekraczał trzech lat, 

• przy wydaniu dwóch decyzji o uchyleniu wydanego zezwolenia na pracę 
cudzoziemca zaistniały przesłanki, określone w art. 88k ust. 1 pkt 5 ustawy 
o promocji zatrudnienia, tj. okoliczności, o których mowa w art. 88i pkt 5 
i cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty 
ważności zezwolenia na pracę, a w przypadku jednego cudzoziemca ustała 
przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę (art. 88k ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy), 

• w przypadku sprawy sygn. SOIIb.8671.79.2016 poinformowano SG 
o uchyleniu zezwolenia natomiast w pozostałych przepadkach nie spełniono 
tego wymogu (opisano w sekcji nieprawidłowości). 

akta kontroli str. 1499-1614b) 
− zawarte w teleinformatycznym rejestrze zezwoleń na pracę informacje były pełne 

i zgodne ze stanem spraw i zawierały informacje wymagane art. 90c ustawy 
o promocji zatrudnienia, tj. dotyczyły podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi (ust. 7), dotyczyły cudzoziemca (ust. 8), dotyczyły pracy, 
którą ma wykonywać cudzoziemiec (ust. 9); 

(akta kontroli str.1499-1505, 1574, 1583, 1592) 
− dla pięciu z ww. cudzoziemców decyzje wydano w terminie od 30 do 47 dni od 

dnia złożenia wniosku, trzy decyzje o przedłużenia ww. zezwoleń wydawano 
w terminie od 15 do 32 dni, a trzy decyzje o uchyleniu zezwoleń w terminie  
od 52 do 119 dni; 

− w jednym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie wymaganym przepisem 
                                                      
78Dz. U. z 2015 r. poz. 97, ze zm. 
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art. 35 § 3 KPA, nie powiadomiono wnioskodawcy o przyczynach zwłoki  
i nie wyznaczono nowego terminu załatwienia sprawy (co opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości), w jednym przypadku spełniono ww. obowiązek 
i wskazano nowy termin załatwienia sprawy, który określono na jeden miesiąc. 
W pozostałych sześciu przypadkach decyzje podjęto w wymaganym terminie. 
W jednym przypadku uchylenia zezwolenia Urząd nie dotrzymał, wyznaczonego 
w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, terminu załatwienia sprawy 
(opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

 (akta kontroli str. 1499-1592) 
Analiza 5 losowo wybranych spraw79 dotyczących wydawania dokumentów podróży 
cudzoziemcom oraz wymiany kart pobytu80 cudzoziemcom wykazała, że wszyscy 
cudzoziemcy złożyli wymagane wnioski (wskazane w art. 231 ustawy  
o cudzoziemcach) oraz ustalono następujące okoliczności wydania dokumentów: 
−  wydanie polskiego dokumentu podróży cudzoziemcowi (wymiana dokumentu) 

z powodu upływu terminu ważności własnego dokumentu podróży i braku 
możliwości otrzymania nowego dokumentu podróży (odpowiednio do art. 252 
pkt 1, art. 253, art. 255 pkt 1), 

−  w przypadku wymiany kart pobytu z powodu zmiany wizerunku twarzy (art. 241 
pkt 2) i zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu 
(art. 241 pkt 1),  

− w przypadku wydania polskiego dokumentu podróży – uiszczono opłatę 
w wysokości 100 zł, a w przypadku wymiany kart pobytu opłatę w wysokości  
po 50 zł (odpowiednio do art. 235-236). 

 (akta kontroli str. 1616-1679) 
3.3. Udzielając wyjaśnień w sprawie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, 
Wojewoda wskazał, że „Zgodnie z art. 289 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach Szef 
Urzędu i wojewoda może prowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na 
terytorium RP w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez te organy postępowań 
w sprawach cudzoziemców. Kontrola legalności pobytu jest badana w trakcie 
zgłoszenia się cudzoziemca do urzędu w celu złożenia wniosku dot. legalizacji 
pobytu. Pracownik w momencie składania wniosku sprawdza paszport cudzoziemca 
i w przypadku stwierdzenia, że cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie wzywa 
funkcjonariusza SG pełniącego aktualnie dyżur w Urzędzie, ponieważ od 2014 r. 
istnieje ścisła współpracuje z funkcjonariuszami Śląskiego Oddziału SG.  
W 2018 r. funkcjonariusze SG zatrzymali, po zgłoszeniu przez pracownika Oddziału 
do Spraw Cudzoziemców w Katowicach, 42 cudzoziemców przebywających  
w Polsce nielegalnie. Aktualnie do realizacji zadań wytypowanych jest łącznie 
22 funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału SG: w Wydziale SO – 17 funkcjonariuszy, 
w Oddziale w Bielsku-Białej – 2 funkcjonariuszy, w Oddziale w Częstochowie – 3 
funkcjonariuszy. Podkreślić należy, że funkcjonariusze ci, zadań oficera 
łącznikowego nie realizują jednocześnie (nie są to też ich jedyne zadania), ale 
zgodnie z przyjętym w tym zakresie algorytmem, tj.: oficer łącznikowy SG przy 
Urzędzie umiejscowiony jest bezpośrednio w siedzibie Urzędu, w godzinach jego 

                                                      
79 W tym po dwie sprawy prowadzone w 2017 r. i 2018 r. dotyczące wydawania dokumentów podróży cudzoziemcom. 
W rejestrze nie stwierdzono przypadku wydania polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz nie stwierdzono 
przypadku wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. 
80 Sprawa sygn. SOII.6157.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 r.; SOII.6152.305.25.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.; 
SOII.6152.305.26.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.; SOII.6151.13.79.2015 z dnia 7 sierpnia 2017 r.; SOII.6152.269.2016 z dnia 
17 maja 2017 r. 
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otwarcia (codziennie) – jest to, co najmniej jeden, umundurowany funkcjonariusz 
(często dwóch). Funkcjonariusze wykorzystują pomieszczenia służbowe UW. Oficer 
łącznikowy SG w Oddziałach w Częstochowie i Bielsku – Białej - pełni służbę 
w formie cyklicznych wizyt w urzędzie (2 – 3 razy w tygodniu, w zależności  
od potrzeb). Służbę pełni jeden lub dwóch funkcjonariuszy (również w zależności  
od potrzeb i możliwości)”.  

(akta kontroli str. 535-536, 1615, 1737-1756) 
3.4. Zarządzeniem z dnia 27 lipca 2016 r. (nr 246/16)81 Wojewoda ustalił kryteria 
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, o których mowa w art. 10 ust. 3 
ustawy o promocji zatrudnienia. Ustalenie kryteriów poprzedzone zostało 
zasięgnięciem opinii Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia Województwa Śląskiego.  Obie instytucje pozytywnie zaopiniowały  
ww. projekt. 

(akta kontroli str. 1680-1684) 
3.5.  W zakresie realizacji obowiązku polegającego na przekazywaniu ministrowi 
właściwemu do spraw pracy informacji o realizacji w roku poprzednim nadzoru 
i kontroli oraz działań, w zakresie polityki rynku pracy, podejmowanych w ramach 
przysługujących wojewodzie uprawnień nadzorczych nad realizacją zadań 
dotyczących cudzoziemców wykonywanych przez urzędy pracy oraz inne podmioty, 
Wojewoda, realizując obowiązek określony w art. 114a ustawy o promocji 
zatrudnienia, corocznie przekazywał w terminie do dnia 31 stycznia informację 
o realizacji w roku poprzednim nadzoru i kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 1 
ww. ustawy, wraz z ich wynikami i oceną. 

Z kolei, w ramach sprawowanego nadzoru w 2016 r. Oddział ds. Nadzoru Nad 
Urzędami Pracy prowadził postępowanie wyjaśniające dotyczące odmowy przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach rejestracji oświadczenia pracodawcy 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W wyjaśnieniach udzielonych w tej 
sprawie Wojewoda podał: „Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, której przepisy 
weszły w życie 1 stycznia 2018 r., zmodyfikowała zadania starostów i powiatowych 
urzędów pracy w zakresie podejmowania cudzoziemców na terenie RP.  
W miejsce dotychczasowych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemców rejestrowanych (nieodpłatnie) przez PUP, wprowadzono 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia  
na pracę tymczasową, z którymi wiąże się opłata za rozpatrzenie wniosku.  Zgodnie 
z art. 90a ust. 2a ustawy 50% wpływów z tego tytułu stanowił dochód powiatu.”. 
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 111 ustawy o promocji zatrudnienia, w 2018 r. 
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy, 
przeprowadził w 31 powiatowych urzędach pracy pozaplanowe kontrole w zakresie 
sprawdzenia stopnia przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań w obszarze 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP, z uwzględnieniem 
wykorzystania środków na wsparcie powiatowych urzędów pracy w celu 
usprawnienia obsługi.  Planowane było przeprowadzenie w 2019 r. czterech kontroli 
z zakresu rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz 
wydawania zezwoleń na pracę sezonową.  
Wojewoda podał także: „Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy do zadań 
Wojewody w zakresie polityki rynku pracy należało organizowanie i finansowanie 
szkoleń pracowników wojewódzkiego i PUP. W związku ze zmianami legislacyjnymi 
                                                      
81 Poprzednie zarządzenie w tej sprawie zostało wydane dnia 10 grudnia 2009 r. (nr 441/09). 
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w celu przygotowania pracowników administracji publicznej do obsługi 
cudzoziemców w roku 2016 i 2018 zorganizowano i przeprowadzono finansowane 
z Funduszu Pracy szkolenia z zakresu zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP. 
Każdorazowo w szkoleniach wzięło udział 45 pracowników. Wojewoda składał 
corocznie sprawozdanie zbiorcze z realizacji aktywizacji zawodowej cudzoziemców 
objętych w Polsce ochroną międzynarodową (zadanie 3.1 w ramach Krajowego 
Planu Działań na rzecz zatrudnienia 2015-2017).”.  

(akta kontroli str. 536-537, 1685-1704) 

3.6.  W okresie objętym kontrolą w Urzędzie prowadzono rejestry dotyczące 
spraw cudzoziemców (wymienione w pkt 1.1. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). Oględziny trzech rejestrów wykazały, że w teleinformatycznym 
ogólnokrajowym systemie Pobyt v.2, w rejestrze zezwoleń na pobyt czasowy był 
wykaz cudzoziemców i szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych 
cudzoziemców (w tym historia działań podejmowanych wobec nich takich, jak m.in. 
wprowadzone wnioski, rozstrzygnięcia, karty pobytu) oraz podmiotu powierzającego 
pracę temu cudzoziemcowi. Z kolei, w ewidencji zaproszeń zawarto szczegółowe 
informacje dotyczące osoby zapraszającej i osoby zapraszanej, historię osoby 
zapraszającej oraz osoby zapraszanej. 
Natomiast w rejestrze teleinformatycznym zezwoleń na pracę „Zatrudnienie 
cudzoziemców”82, zawarto pełne informacje wymagane art. 90c ust. 1 pkt 1 ustawy  
o promocji zatrudnienia, takie jak informacje dotyczące podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi (ust. 7), informacje dotyczące cudzoziemca  
(ust. 8) i informacje dotyczące pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec (ust. 9). 

(akta kontroli str. 1459-1498, 1593-1611, 1705-1717) 

3.7.  W Urzędzie od I półrocza 2014 r. prawidłowo realizowano obowiązki 
sprawozdawcze przekazywania w terminie zgodnym z Programem Badań 
Statystycznych Statystyki Publicznej półrocznych i rocznych sprawozdań  
MRPiPS-04 o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP, 
wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej83 oraz stosownych rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. 

(akta kontroli str. 1080-1171)  

3.8.  W zakresie kierowania zawiadomień/wniosków dotyczących popełnienia 
czynów zabronionych przy realizowaniu zadań dotyczących obsługi cudzoziemców, 
Urząd współpracował z funkcjonariuszami SG zgodnie z opracowaną w Wydziale 
SO instrukcją dotyczą właściwego postępowania przez pracowników z dokumentami 
składanymi przez cudzoziemców do wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt 
stały na terytorium RP ze względu na polskie pochodzenie84. 

                                                      
82 Adres https://zc2.praca.gov.pl. 
83 Dz. U. z 2018 r. poz. 997, ze zm. 
84 Opis postępowania pracowników: Pracownik prowadzący postępowanie udostępnia oficerom łącznikowym SG składane 
przez cudzoziemców wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ze względu na polskie pochodzenie wraz z dokumentami 
składanymi do tych wniosków. Oficer łącznikowy kwalifikuje dokumenty, co do których istnieje podejrzenie sfałszowania,  
do wstępnej weryfikacji w Placówce SG a następnie po wystąpieniu z pisemną prośbą o wypożyczenie dokumentów z akt 
sprawy, przewozi dokumenty do Placówki SG celem poddania dokumentów dokładniejszej analizie (na okres do 1 miesiąca). 
W przypadku uwiarygodnienia przypuszczeń odnośnie sfałszowania dokumentów oficer łącznikowy przekazuje w tym zakresie 
ustną informację do Kierownika lub Zastępcy Kierownika Oddziału do spraw cudzoziemców. Ww. zlecają podległemu 
pracownikowi przygotowanie do właściwego komendanta Placówki SG pisma z prośbą o weryfikację dokumentów złożonych 
przez cudzoziemców. Komendant Placówki SG przesyła informacje o wszczęciu przez Prokuraturę lub SG śledztwa lub 
dochodzenia (RSD). Pracownik prowadzący postępowanie przygotowuje projekt postanowienia o zawieszeniu postępowania 
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Udzielając wyjaśnień w tej sprawie Wojewoda podał: „Od 2014 r. ujawniono  
24 przypadki posługiwania się przez cudzoziemców ubiegających się o pobyt stały 
sfałszowanymi dokumentami. Na bieżąco informowani są oficerowie łącznikowi SG 
oraz pracownicy Policji o podejrzeniach sfałszowania dokumentów lub próby 
wyłudzenia zezwolenia na pracę. Obecnie przygotowywane są dokumenty w celu 
przekazania ich do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe (dot. art. 271  
i 273 kk)”. 

(akta kontroli str. 537-540, 1615) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. W trzech sprawach, tj.: 
− sprawa sygn. SOII.6151.465.2016, na wniosek z dnia 9 lutego 2016 r., 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania sporządzono dopiero w dniu 
7 marca 2016 r., tj. po 27 dniach od daty złożenia (w międzyczasie  
Urząd podjął pierwsze działania w tej sprawie po upływie 13 dni od daty 
złożenia wniosku i wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 22 lutego 2016 r.  
do uzupełnienia dokumentów); 

− sprawa sygn. SOII.6151.1153.2018, na wniosek z dnia 16 lutego 2018 r., 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania sporządzono dopiero w dniu 
28 maja 2018 r., tj. po 101 dniach od daty złożenia (w międzyczasie  
Urząd podjął pierwsze działania w tej sprawie po upływie 6 dni od daty złożenia 
wniosku i wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 22 lutego 2018 r.  
do uzupełnienia dokumentów); 

− sprawa sygn. SOII.6151.82.2018, na wniosek z dnia 4 stycznia 2018 r. 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania sporządzono dopiero w dniu 
19 marca 2018 r., tj. po 74 dniach od daty złożenia wniosku (w międzyczasie 
Urząd podjął pierwsze działania w tej sprawie po upływie 32 dni od daty 
złożenia wniosku i wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 5 lutego 2018 r.  
do uzupełnienia dokumentów). 

W ww. sprawach zawiadamiając strony o wszczęciu postepowania dopiero po 
uzupełnieniu braków formalnych działano niezgodnie z postanowieniami  art. 61 § 3 
KPA, który stanowił, że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień 
doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Obowiązki organu 
administracji publicznej, jakie aktualizują się z chwilą doręczenia mu żądania 
wszczęcia postępowania, w tym obowiązek wskazany w art. 64 § 2 KPA wskazuje, 
że dzień wniesienia żądania jest dniem wszczęcia postępowania administracyjnego, 
w toku którego może zostać stwierdzone, że podanie zawiera braki, a stwierdzenie 
braków podania nie następuje poza postępowaniem administracyjnym, ale w jego 
trakcie.  
W sprawie opóźnień w realizacji spraw Kierownik Oddziału ds. Cudzoziemców 
wyjaśniła, że średnio do Urzędu wpływa dziennie około 70 wniosków od 
cudzoziemców składanych osobiście, przez kancelarię i przesyłanych pocztą „(…) 
natomiast uwzględniając średni czas obsługi jesteśmy w stanie przyjąć dziennie 
około 33 osoby składające wnioski”. W kwestii zawiadomień o wszczęciu 
                                                                                                                                       
w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały ze względu na polskie pochodzenie do czasu wydania rozstrzygnięcia 
w związku z weryfikacją dokumentów złożonych przez cudzoziemców, który przedkłada do parafowania Kierownikowi lub 
Zastępcy Kierownika Oddziału a następnie przekazuje do podpisu Dyrektorowi Wydziału. Po zakończeniu postępowania 
Komendant Placówki SG przesyłał informacje do Kierownika lub Zastępcy Kierownika Oddziału.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 
 
 

36 

 
 
 
 

postępowania ww. wyjaśniła, że „Zgodnie z art. 61 § 3 KPA datą wszczęcia 
postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 
administracji publicznej, jednak, jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom 
ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego podanie do usunięcia 
braków w terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych 
braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (Zgodnie z art. 64 § 2 
KPA). Tzn., że przepis ten odsyła do przepisów szczególnych i jeżeli w przepisach 
szczególnych użyto stwierdzenia, że: »do wniosku należy dołączyć (…)« oznacza 
to, że wymienione w ustawie dokumenty są brakami formalnymi, bez uzupełnienia 
których postępowanie nie może zostać wszczęte.  
Zgodnie z przepisami art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec składa 
wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż 
w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Polski. Z kolei, zgodnie z ust. 2 
tego artykułu, jeżeli wniosek o udzielenie tego zezwolenia nie został złożony 
osobiście, wojewoda wzywa cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w terminie 
nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 4 od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy pobiera się odciski linii papilarnych, a zgodnie z ust. 2 
tego artykułu cudzoziemiec składając wniosek przedstawia ważny dokument 
podróży i dołącza do wniosku aktualne fotografie i dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających 
ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Z uwagi na wymuszoną 
przez zaistniałą sytuację organizację pracy w Oddziale do Spraw Cudzoziemców tut. 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców wnioski w sprawach legalizacji 
pobytu cudzoziemców (pobyt czasowy, stały, rezydent długoterminowy UE) 
składane są za pośrednictwem poczty lub w kancelarii Urzędu. Następnie, po 
zarejestrowaniu i wprowadzeniu wniosku do systemu informatycznego, do 
cudzoziemca kierowane jest wezwanie do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie  
i godzinie do Urzędu w celu złożenia odcisków linii papilarnych i uzupełnienia 
braków formalnych wniosku. Tym samym, zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania sporządzane jest do strony po uzupełnieniu braków formalnych 
wniosku”.   

(akta kontroli str. 1173-1178, 1261-1338, 1430-1450, 1452-1458) 

2. W przypadku sprawy sygn. SOXVI.8671.6918.2018, na wniosek z dnia 30 lipca 
2018 r. decyzję wydano po 46 dniach od daty złożenia wniosku, tj. 14 września 
2018 r. i nie poinformowano wnioskodawcy o niezałatwieniu sprawy w terminie 
wynikającym z art. 35 § 3 KPA, co stanowiło naruszenie art. 36 § 1 KPA zgodnie, 
z którym o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji 
publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując 
nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 
W kolejnym przypadku sprawy sygn. SOIIb.8671.7412.2017, z Urzędu wszczęto 
postępowanie dopiero po upływie 40 dni od daty wpływu wniosku (26 maja 2017 r.) 
o uchylenie zezwolenia na pracę, tj. w dniu 5 lipca 2017 r., ponadto w tej sprawie 
decyzję wydano 13 dni po terminie ustalonym przez Urząd w zawiadomieniu 
o wszczęciu postepowania, tj. dnia 18 września 2017 r. Stanowiło to niedopełnienie 
obowiązku określonego w art. 35 § 1-3 KPA. Ponadto przez 40 dni nie 
zawiadomiono strony o niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny 
zwłoki, wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz nie pouczono strony  
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o prawie do wniesienia ponaglenia. Ponadto w tej sprawie decyzję wydano 13 dni  
po terminie ustalonym w zawiadomieniu o wszczęciu postepowania, tj. w dniu  
18 września 2017 r.  
Kierownik Oddziału do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców wyjaśnił, że „Z powodu 
dużej liczby złożonych wniosków (w 2017 r. zostało złożonych ponad 3 – krotnie 
więcej wniosków niż w 2016 r.) w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników 
terminy wszczęcia i wydawania decyzji były dłuższe niż określone w KPA”.          

(akta kontroli str. 1500-1505, 1524-1531, 1584-1592, 1612-1614) 

3. W dwóch sprawach uchylenia zezwolenia na pracę, tj. sprawy sygn. 
SOXVI.8671.1100.1574.2018,  w której decyzję wydano w dniu 20 września 2018 r. 
i sprawy sygn. SOIIb.8671.7412.2017, w której decyzję wydano w dniu 19 września 
2017 r. nie poinformowano SG o tym fakcie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku 
określonego w art. 88l ustawy o promocji zatrudnienia.  
Kierownik Oddziału do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców wyjaśnił w pierwszej 
sprawie, że „(…) Nie poinformowaliśmy SG, ponieważ nie otrzymaliśmy 
potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę postępowania”, natomiast w drugiej 
sprawie wyjaśnił, że niepoinformowanie miało związek z dużą liczbą złożonych 
wniosków oraz że poprzez aplikację BROKER, gdzie decyzja o uchyleniu jest 
powiązana z decyzją o wydaniu zezwolenia na prace, SG posiada dostęp do 
wydanych decyzji, w tym decyzji o uchyleniu zezwolenia.    

(akta kontroli str. 1566-1574, 1583-1592, 1612-1614) 

4. W przypadku 10 zbadanych spraw, dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy 
i pracę stwierdzono, że w teleinformatycznym systemie informacyjnym POBYT v.2 
trzy wnioski zostały zarejestrowane po upływie od 5 do 26 dni od daty złożenia85. 
Z kolei, w zakresie wydanych na podstawie wniosków i decyzji oraz jednego 
odwołania od decyzji w ww. zakresie ustalono, że wprowadzenie danych o nich  
do systemu nastąpiło po upływie od 1 do 64 dni od daty ich wydania86.  
Kierownik Oddziału ds. Cudzoziemców wyjaśniła w tej sprawie, że „Wnioski do 
Systemu Pobyt wprowadzane są przez pracowników w ramach możliwość tak 
szybko jak jest to możliwe. Z uwagi na ogromną ilość wpływających wniosków  
i ograniczone zasoby kadrowe mogą zdarzyć się przypadki rejestrowania  
z opóźnieniem, które nie wynika z opieszałości pracowników, a tylko z ogromnej 
ilości prowadzonych postępowań i przepracowania. Pracownicy notorycznie 
realizują zadania w nadgodzinach. W zakresie wprowadzania danych do systemu 
Pobyt nie ma opracowanej procedury. Pracownicy wiedzą, jakie dane muszą być 
wprowadzone do systemu. Każdy z pracowników odbywa szkolenie z tego zakresu 
organizowane przez UdsC wspólnie ze SG. Pracownicy wiedzą, że wprowadzanie 
danych do systemu informatycznego powinno odbywać się bezzwłocznie”. 

(akta kontroli str. 1172-1178, 1453, 1456, 1459-1498)   

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, należy zauważyć, że rejestrowanie 
z opóźnieniem ww. danych może rodzić konsekwencje dla cudzoziemców, których 
dotyczą, ponieważ z danych zawartych w tym systemie informatycznym korzystają 
nie tylko wojewodowie, Szef UdsC, ale również służby odpowiedzialne za szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo publiczne w Polsce, takie jak np. SG, Policja czy ABW. 
                                                      
85 Sześć wniosków zostało zarejestrowanych w dniu ich złożenia, a w jednym przypadku sprawa dotyczyła cofnięcia wniosku 
o zezwolenie.   
86 Tj. w czterech przypadkach – dane wprowadzono po jednym dniu, w trzech – po dwóch dniach, w jednym – po czterech 
dniach, w jednym – po 6 dniach i w jednym – po 64 dniach od daty rozstrzygnięcia. 
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Zatem czynności te powinny być dokonywane niezwłocznie. Wobec tego, 
przedstawione w wyjaśnieniach okoliczności nie mogą w pełni usprawiedliwiać 
stwierdzonych opóźnień. 

 
Wojewoda wywiązał się z obowiązków w zakresie ustalenia kryteriów wydawania 
zezwoleń na pracę cudzoziemców, poprzedzonego uzyskaniem pozytywnych opinii 
Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 
Województwa Śląskiego. W systemach teleinformatycznych Urzędu prowadzono 
w wymaganym zakresie rejestry spraw dotyczących cudzoziemców. Prawidłowo 
realizowano obowiązki związane ze sporządzeniem oraz przekazaniem półrocznych 
i rocznych sprawozdań o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP. 
Ściśle współpracowano ze SG w zakresie sprawdzania legalności pobytu 
cudzoziemców na terytorium Polski oraz w przypadku stwierdzenia okoliczności 
wskazujących na możliwość popełnienia czynu zabronionego przez cudzoziemców. 
Część decyzji w sprawach cudzoziemców wydawana była z przekroczeniem 
terminów określonych w KPA. W badanych próbach spraw ustalono przypadki 
nieinformowania stron o wszczęciu postępowania z chwilą doręczenia wniosku 
w sprawach dotyczących cudzoziemców oraz przypadki załatwiania części spraw  
ze zwłoką. Wystąpiły także opóźnienia we wprowadzaniu danych w systemie 
informatycznym Pobyt V.2 w części zbadanych spraw. Stwierdzono także przypadki 
niepowiadomienia SG w przypadkach uchylenia zezwolenia na pracę. 

Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
dotyczące konieczności: 

1.  rozpatrywania skarg złożonych w sprawach, w których toczy się postępowanie, 
zgodnie z przepisami KPA dotyczącymi ponaglenia, 

2.  informowania stron o wszczęciu postępowania z chwilą doręczenia 
żądania/podania organowi administracji publicznej, 

3.  załatwiania spraw w postępowaniach administracyjnych bez zbędnej zwłoki, 
w terminach określonych w KPA, 

4. dokonywania na bieżąco wpisów o złożonych wnioskach i wydanych decyzjach 
w systemie Pobyt V.2, 

5.  powiadamiania Straży Granicznej we wszystkich przypadkach określonych 
w przepisach prawa. 

 
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 Katowicach. 

OCENA 
CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 
wykorzystania uwag 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 1 lutego 2019 r. 
  

 
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  

Katarzyna Gradzik 

Doradca ekonomiczny  
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