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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pośpiecha 4, 40-852 Katowice1 
 

Barbara Zając, Dyrektor Urzędu od dnia 1 czerwca 2004 r.2  

 

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 polskich przedsiębiorców 
z tej obsługi. 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 

 

Od dnia 1 maja 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w 2018 r.3 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Michał Kapek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/296/2018 z dnia 21 września 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub PUP. 
2 Dalej: Dyrektor Urzędu lub Dyrektor PUP. 
3 Tj. do dnia 27 listopada 2018 r. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm. - dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że realizowanie w Urzędzie zadań w zakresie 
obsługi cudzoziemców oraz pracodawców ich zatrudniających, przebiegało 
w sposób prawidłowy zarówno pod względem proceduralnym, jak i technicznym. 
Wprowadzona organizacja pracy oraz poziom zasobów umożliwiały sprawną 
współpracę z innymi instytucjami, a wdrożone procedury wewnętrzne sprzyjały 
efektywnej obsłudze klientów (co potwierdziło blisko 90% respondentów objętych 
anonimowym badaniem ankietowym). 

Niezależnie od powyższego, na skutek systematycznego wzrostu liczby składanych 
w PUP oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom6, 
niekompatybilności wykorzystywanych systemów informatycznych oraz 
niewystarczającej liczby pracowników obsługujących sprawy związane 
z cudzoziemcami, okresowo (w pierwszej połowie 2018 r.) wystąpiły przypadki 
nieterminowego rejestrowania ww. dokumentów, z naruszeniem przepisów 
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy7.  
Należy jednak zauważyć, że podjęte działania reorganizacyjne (w tym 
wyodrębnienie grupy pracowników zajmujących się wyłącznie sprawami związanymi 
z cudzoziemcami) oraz wprowadzenie zmian w sposobie obsługi tych spraw (w tym 
doprowadzenie do składania oświadczeń w wersji elektronicznej), doprowadziły  
do wyeliminowania zaistniałych opóźnień. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 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. Obowiązująca w Urzędzie struktura organizacyjna odpowiadała realizowanym 
zadaniom, określonym w ustawie o promocji zatrudnienia. Poszczególne dokumenty 
organizacyjne – w tym statut, regulamin organizacyjny, procedury postępowania 
oraz zakresy czynności służbowych – były aktualne i zawierały szczegółowe opisy 
postępowania oraz podziały obowiązków związanych z obsługą cudzoziemców oraz 
pracodawców. 

Zgodnie z ww. dokumentami, zadania związane z podejmowaniem przez 
cudzoziemców pracy na terytorium RP realizowali pracownicy zatrudnieni 
w Centrum Aktywizacji Zawodowej, w Dziale ds. Pośrednictwa Pracy, do których 
kompetencji należało w szczególności: badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym 
rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę 
cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 
wydawanie i uchylanie zezwoleń na pracę sezonową, sporządzanie informacji 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
6 Dalej: oświadczenia. 
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, ze zm. – dalej: ustawa o promocji zatrudnienia. 
8 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, wpisywanie  
do ewidencji oświadczeń (lub odmowa wpisania) oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, prowadzenie rejestru zezwoleń na pracę 
sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Obowiązek zawiadamiania Straży Granicznej lub wojewody, właściwego ze względu 
na miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu cudzoziemca jako osoby 
bezrobotnej, realizowany był w Dziale ds. Ewidencji i Świadczeń. 

(akta kontroli str. 4-67) 

Dyrektor Urzędu poinformowała, że „Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej zadania 
związane z problematyką zatrudnienia cudzoziemców realizowane są w ustawowym 
terminie nie planuję wprowadzenia zmian organizacyjnych”. 

(akta kontroli str. 68-70) 

1.2. W okresie objętym kontrolą Urząd nie zlecał, ani nie sporządzał odpłatnych 
analiz ani prognoz dotyczących cudzoziemców i/lub sytuacji migracyjnej w mieście, 
w związku z czym nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów.  

(akta kontroli str. 71) 

Odnośnie do prowadzenia w latach 2014-2018 badań i/lub analiz sytuacji na 
lokalnym rynku pracy, w związku z prowadzonymi postępowaniami o wydanie 
zezwoleń na pracę dla cudzoziemców lub o udzielenie zezwoleń na pobyty 
czasowe, Zastępca Dyrektora Urzędu (osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad 
Centrum Aktywizacji Zawodowej) podała, że „(…) nie zaobserwowano konieczności 
podejmowania czynności (…)” w tym zakresie. Zaznaczyła przy tym, że zajmujący 
się tymi sprawami doradcy klienta - poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami 
oraz regularne konsultacje z funkcjonariuszami Straży Granicznej (SG) - posiadali 
aktualną wiedzę zarówno na temat bieżącego zapotrzebowania na konkretne 
zawody i specjalności, jak i rynku pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem 
cudzoziemców. Wskazała również, że aktualny obraz sytuacji prezentują 
sporządzane w Urzędzie miesięczne zestawienia, zawierające m.in. liczby i zakresy 
złożonych ofert pracy dotyczących zatrudnienia cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 72-74) 

1.3. W wyniku oględzin miejsc obsługi cudzoziemców i przedsiębiorców 
zatrudniających cudzoziemców, ustalono że warunki lokalowe do ich obsługi były 
właściwe i wystarczające, adekwatne do realizowanych przez Urząd w tym zakresie 
zadań, tj.: 

- obsługę interesantów prowadzono we wszystkie robocze dni tygodnia 
w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyjątkiem wydawania zarejestrowanych 
oświadczeń, co odbywało się w godz. od 12.00 do 14.00; 

- poczekalnia dla oczekujących była przystosowana do liczby obsługiwanych 
klientów9, znajdowała się tam wystarczająca liczba stolików i krzeseł, 
pomieszczenie było ogrzewane i wentylowane; 

- wszystkie stanowiska obsługi10 wyposażone były w niezbędny sprzęt techniczny 
i biurowy (w tym m.in. telefony11, komputery, monitory, kserokopiarki,  

                                                      
9 Według oświadczenia Kierownika Działu ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń, w Urzędzie obsługiwano ok. 35 osób dziennie. 
10 W Urzędzie zorganizowano siedem stanowisk obsługi klientów oraz jedno stanowisko techniczne służące wyłącznie 
drukowaniu oświadczeń. 
11 W każdym boksie znajdował się telefon, w związku z czym istniała możliwość indywidualnego umówienia terminu spotkania 
z doradcą. 
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skanery itp.), zaprojektowano je w formie oddzielnych, zamkniętych boksów,  
co zapewniało poufność procesu załatwiania spraw; 

- na terenie budynku nie zostały wydzielone strefy  i zarówno przedsiębiorcy,  
jak i cudzoziemcy, mogli swobodnie poruszać się po obiekcie. 

(akta kontroli str. 75-83) 

W Urzędzie nie wprowadzono systemu zarządzania ruchem kolejkowym, nie 
wyznaczono również dni z wydłużonym czasem pracy, co umożliwiałoby obsługę 
cudzoziemców i pracodawców w godzinach popołudniowych (po godz. 15.30). 

Dyrektor Urzędu wskazała, że obsługa spraw związanych z cudzoziemcami oraz 
przedsiębiorcami zainteresowanymi ich zatrudnieniem odbywała się na bieżąco, 
w związku z czym nie było konieczności instalowania systemu kolejkowego. 
Zaznaczyła również, że zarówno petenci, jak i wykonujący poszczególne obowiązki 
doradcy, nie zgłaszali żadnych wniosków w zakresie konieczności wydłużenia 
godzin pracy Urzędu, w związku z czym tego nie wprowadzono. Zdaniem Dyrektora, 
„nie zaistniała potrzeba (…) wprowadzenia stref obsługi cudzoziemców 
i przedsiębiorców ich zatrudniających”. 

(akta kontroli str. 68-70) 

1.4. W latach 2014-2018 (do dnia 30 września) stan zatrudnienia w PUP ulegał 
stopniowemu zmniejszeniu: ze 107 pracowników, według stanu na koniec roku 
2014, poprzez 105, 103 i 99 w latach 2015-2017, do 97 w dniu 30 września 2018 r. 

Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Szkoleń poinformowała, że w latach  
2014-2017 „(…) nie istniała konieczność wyodrębnienia stanowisk obsługujących 
wyłącznie pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Zatrudnieni w urzędzie 
pośrednicy pracy – stażyści, pośrednicy pracy pełniący funkcję doradcy klienta, 
doradcy zawodowi – stażyści oraz doradcy zawodowi pełniący funkcję doradcy 
klienta, w ramach zadań własnych wykonywali częściowo czynności związane 
z obsługą cudzoziemców.”. W Urzędzie nie przewidziano limitów na etaty  
dla stanowisk wyłącznie prowadzących sprawy związane z cudzoziemcami.  
Nie wystąpiły również przypadki zawierania umów cywilnoprawnych na obsługę 
pracodawców zatrudniających cudzoziemców. 

Kierownik ww. Działu wskazała ponadto, że od roku 2018, na skutek znacznego 
wzrostu zainteresowania zatrudnianiem cudzoziemców oraz wprowadzenia  
zmian w obowiązujących przepisach w tym zakresie, zaistniała konieczność 
zreorganizowania obsługi, co doprowadziło do wyodrębnienia ośmiu stanowisk 
pracy, na których prowadzona jest wyłącznie obsługa spraw dotyczących 
cudzoziemców.  

Dla każdego stanowiska pracy opracowane zostały opisy stanowisk oraz ustalono 
zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników. 

Średnia liczba spraw przypadających na jednego pracownika w okresie objętym 
kontrolą rosła: z 315 w 2014 r., poprzez 243, 320 i 560 w latach 2015-2017, do 623 
w roku 2018 (do 30 września). 

W latach 2014-2017 w Urzędzie nie prowadzono naborów na stanowiska związane 
z obsługą cudzoziemców. W 2018 r. przeprowadzono jedno takie postępowanie, 
które jednak zakończyło się niepowodzeniem na skutek niezgłoszenia się 
kandydatów spełniających określone wymagania merytoryczne. 

(akta kontroli str. 112-129) 
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Wszystkie osoby, które były zatrudnione na stanowiskach związanych z obsługą 
cudzoziemców i pracodawców ich zatrudniających, posiadały wymagane 
kwalifikacje, w tym wynikające z treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych12, oraz 
opisu wymagań stawianych przez Urząd dla poszczególnych stanowisk pracy, 
tj. m.in.: wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie), określony staż pracy 
w zakresie pośrednictwa pracy oraz znajomość języków obcych (j. angielski13, 
j. niemiecki14 oraz j. rosyjski15). Żadna z osób zajmujących przywołane powyżej 
stanowiska nie posługiwała się językiem ukraińskim. Ponadto, jedna osoba 
ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Public-Relations”, a kolejna  na kierunku 
„Doradztwo zawodowe”. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
urzędniczych ukończyli dodatkowe szkolenia i kursy obejmujące w szczególności 
zagadnienia dot.: wdrożenia nowelizacji przepisów związanych z zatrudnianiem 
cudzoziemców, specyfiki pracy z cudzoziemcami, funkcjonowania cudzoziemców  
na polskim rynku pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obsługi cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 130-134) 

W sprawie podejmowania w przyszłości ewentualnych zmian kadrowych, Dyrektor 
Urzędu poinformowała, że w związku z przewidywanym dalszym wzrostem 
wpływających do Urzędu oświadczeń, wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice 
z pismem, w którym powołując się na zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy16, 
zwróciła się o zwiększenie liczby etatów do normy przewidzianej w tym 
rozporządzeniu (zgodnie z zapisami którego w Urzędzie powinno być zatrudnionych 
34 doradców klienta, a jest – 25). Jak zaznaczyła: „Po otrzymaniu pozytywnej 
odpowiedzi z Urzędu Miasta planuje się część etatów przeznaczyć na realizację 
zadań związanych z obsługą cudzoziemców i przedsiębiorców zatrudniających 
cudzoziemców.”. 

(akta kontroli str. 135-139) 

1.5. Jak podano powyżej, w latach 2014-2017 w PUP nie było wydzielonych 
stanowisk pracy dotyczących wyłącznie obsługi cudzoziemców. Realizowane w tym 
zakresie obowiązki powierzone były pośrednikom pracy oraz doradcom zawodowym 
pełniącym również inne zadania. Wyodrębnienie ośmiu stanowisk pracy, na których 
realizowane były wyłącznie zadania w zakresie obsługi cudzoziemców oraz 
pracodawców ich zatrudniających, nastąpiło od roku 2018. 

Kwoty, które corocznie przeznaczano na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla 
pracowników wykonujących przedmiotowe zadania wyniosły: 249 tys. zł w 2014 r. 
(dla 7 etatów), 1 349,2 tys. zł w 2015 r. (dla 37 etatów), 1 483 tys. zł w 2016 r.  
(dla 42 etatów) i 1 412,5 tys. zł w 2017 r. (dla 37 etatów),  336,7 tys. zł w 2018 r.  
(dla 8 etatów). Z tych kwot w kolejnych latach wykorzystano, odpowiednio:  
239,3 tys. zł, 1 278,4 tys. zł, 1 424,3 tys. zł, 1 345,1 tys. zł i 246,2 tys. zł  
(do 30 września). 

                                                      
12 Dz. U. poz. 936, ze zm. 
13 Pięć osób, z czego dwie posiadały certyfikaty, dwie deklarowały znajomość na poziomie średniozaawansowanym, a jedna – 
podstawowym. 
14 Trzy osoby, z czego jedna posiadała certyfikat, a dwie zadeklarowały znajomość na poziomie podstawowym. 
15 Jedna osoba – zadeklarowana znajomość na poziomie komunikatywnym.  
16 Dz. U. poz. 667. 
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W latach 2014-2017 w Urzędzie nie poniesiono żadnych wydatków związanych 
z obsługą cudzoziemców, przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz 
usługi obce. W 2018 roku zakupiono drukarkę laserową za kwotę 3,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 140-144) 

W toku prowadzonych prac związanych z planowaniem budżetu Urzędu na lata 
2017-2019, przewidywano zwiększenie liczby etatów: o siedem na rok 2017, o 20  
na rok 2018 oraz o osiem na rok 2019. W przypadku lat 2017-2018 przyjęte 
założenia nie zostały zaakceptowane, natomiast na rok 2019 – do dnia kontroli 
procedura planowania budżetowego nie została zakończona. 

(akta kontroli str. 145-183) 

Ponadto, na podstawie wniosku PUP Nr W/5/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
dokonania zmiany w budżecie, poprzez zwiększenie środków w rozdziale B/1/P 
(„Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowania PUP”), Prezydent 
Miasta Katowice przyznał kwotę 359,4 tys. zł, z przeznaczeniem na: utworzenie 
trzech dodatkowych etatów na realizację zadań związanych z legalizacją pracy 
cudzoziemców, pokrycie kosztów z tym związanych, wypłatę dodatkowych premii 
pracownikom zaangażowanym w obsługę ww. zadań. 
Decyzją z dnia 8 czerwca 2018 r. zmniejszył jednak ww. kwotę o 287,5 tys. zł, 
w związku z czym wartość dodatkowych środków przyznanych na wymienione 
powyżej cele wyniosła ostatecznie 71,9 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki ograniczenia bądź odstąpienia 
od realizacji wykonania zadań z powodu niewystarczających środków finansowych. 

(akta kontroli str. 184-187) 

1.6. Zarówno na terenie Urzędu, jak i na stronie internetowej PUP, dostępne były 
informacje, pouczenia oraz wzory dokumentów, niezbędne w procesie załatwiania 
spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Opracowano je w sposób 
przystępny i czytelny, niektóre również w języku ukraińskim. 

W Urzędzie nie uruchomiono specjalnego numeru telefonu (infolinii), pod którym 
udzielano by informacji na temat obsługiwanych spraw, ponieważ jak podała 
Dyrektor Urzędu, istniała możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego 
z doradcami pracującymi na poszczególnych stanowiskach związanych z obsługą 
cudzoziemców, a funkcjonująca ogólnopolska infolinia (19 524) udzielała również 
informacji na ten temat. 

W sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian organizacyjnych w zakresie 
komunikacji z klientami Urzędu zainteresowanymi przedmiotową tematyką Dyrektor 
PUP poinformowała, że komunikacja z nimi „(…) przebiega w sposób 
satysfakcjonujący i w związku z tym nie planuje się dokonywania zmian w tym 
zakresie.”. 

(akta kontroli str. 68-70, 75-111,) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Urząd współpracował z innymi podmiotami 
i instytucjami w zakresie dotyczącym cudzoziemców. Prowadzona przez Urząd 
z niżej wymienionymi podmiotami współpraca polegała w szczególności na:  

- przekazywaniu Straży Granicznej17 comiesięcznych raportów dotyczących 
liczby zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcom, organizowaniu comiesięcznych spotkań dla pracodawców 
poświęconych rozwiązywaniu problemów związanych z legalnością pobytu, 

                                                      
17 Dalej: SG. 
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potwierdzaniu wpisania do ewidencji oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy placówkom SG na terenie całej Polski, zgłaszaniu 
informacji o pracodawcach celem potwierdzenia możliwości zatrudnienia, 
wzajemnej wymianie informacji; 

- przekazywaniu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach 
comiesięcznych raportów dotyczących liczby zarejestrowanych oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowaniu spotkań 
konsultacyjnych (od 2018 r.); 

- rozwiązywaniu bieżących problemów, wymianie informacji, wzajemnych 
konsultacjach itp. – dotyczy PIP, powiatowych urzędów pracy, Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, konsulatów RP na terenie Ukrainy, 
Policji. 

(akta kontroli str. 188-189) 

Odnośnie osiągniętych efektów w wyniku ww. współpracy, Zastępca Dyrektora PUP 
wskazała głównie na: poprawę jakości obsługi klientów (zarówno cudzoziemców jak 
i pracodawców), w szczególności poprzez przyspieszenie czasu załatwiania 
poszczególnych spraw oraz udzielanie wyczerpujących (kompleksowych) informacji 
dotyczących warunków i możliwości zatrudniania, a także ograniczenie składanych 
przez pracodawców oświadczeń tzw. „dla pozoru” oraz oświadczeń fałszywych. 

(akta kontroli str. 72-74) 

1.8. Informując o uczestnictwie Urzędu w projektach i/lub programach na rzecz 
cudzoziemców, Zastępca Dyrektora PUP wymieniła odbywający się w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Katowicach projekt „Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy” 
zrealizowany przez firmę zewnętrzną, w ramach którego doradca klienta PUP brał 
udział w pracach panelu eksperckiego prowadzącego badania wśród pracodawców 
katowickiego rynku pracy18. W innych wydarzeniach związanych z cudzoziemcami 
Urząd nie uczestniczył. 

Dyrektor PUP poinformowała również, że w badanym okresie „(…) nie 
organizowano przedsięwzięć oraz wydarzeń związanych z cudzoziemcami oraz 
problematyką ich zatrudnienia.”. 

(akta kontroli str. 68-70, 72-74, 190-192) 

1.9. W latach 2014–2017 ani do Urzędu, ani do podmiotów nadzorujących PUP 
(Urząd Miasta Katowice, Wojewoda Śląski), nie wpłynęły skargi, wnioski i/lub 
petycje, które dotyczyłyby organizacji, zasobów, polityki informacyjnej lub 
współpracy z innymi instytucjami.  

(akta kontroli str. 190-192) 

W 2018 r. do Urzędu wpłynęły pisma w następujących sprawach: 

- niezwłocznego wpisania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom  
do ewidencji oświadczeń (pismo z dnia 14 lutego); 

- wskazania podstawy prawnej w przypadku odmowy wpisania do ewidencji 
oświadczeń, jeśli: w odniesieniu do tych samych cudzoziemców są złożone 
w Urzędzie nieopłacone oświadczenia, a także w sytuacji gdy podmiot 
zamierzający zatrudnić cudzoziemca na umowę o pracę wskazuje 

                                                      
18 Raport z tego badania, przeprowadzonego w listopadzie 2016 r., opublikowano na stronach internetowych Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach. 
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w oświadczeniu wynagrodzenie godzinowe ze stawką niższą niż 13,70 zł19 
(pismo z dnia 29 maja i 27 czerwca). 

W odpowiedzi na ww. pisma, składającym je podmiotom Urząd: 

- wyjaśnił, że przedmiotowe oświadczenia zostaną niezwłocznie wpisane  
do ewidencji, a zaistniałe opóźnienia spowodowane były zmianą przepisów 
dotyczących obsługi cudzoziemców (przede wszystkim  określeniem w nich 
7-dniowego terminu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń) oraz 
dużą liczbą złożonych oświadczeń (pismo z dnia 6 marca); 

- wskazał podstawę prawną dokonywanych czynności oraz przekazał 
informację o skierowaniu zapytania w tych sprawach do Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (pisma z dnia 11 czerwca oraz 20 lipca). 
Do dnia kontroli Urząd nie otrzymał odpowiedzi z Ministerstwa. 

(akta kontroli str. 202-210) 

1.10. W zakresie posiadanych przez Urząd informacji, a także zidentyfikowanych 
trudności i ograniczeń w przygotowaniu oraz realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców, Zastępca Dyrektora PUP wskazała, że „Znowelizowana ustawa  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 01.01.2018 r. wprowadziła 
nowe zadanie dla urzędów pracy - wydawanie zezwoleń na pracę sezonową 
cudzoziemców. Ponadto (…) zmodyfikowała i rozbudowała w znacznym stopniu 
proces rejestracji oświadczeń pracodawców o powierzeniu pracy cudzoziemcom”. 
W związku z powyższym, jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji podjęto 
działania mające na celu przeorganizowanie pracy w Urzędzie. W tym celu, pismem 
„(…) z dnia 01.09.2016 r. nr PP.MO.0712-49/2016 zwrócono się do Urzędu Miasta 
Katowice z prośbą o rozważenie możliwości przyznania 4 dodatkowych etatów na 
zatrudnienie pracowników do obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców”. 
Nie uzyskano jednak na to zgody, w związku z czym zaistniała konieczność 
przeprowadzenia reorganizacji w oparciu o posiadane zasoby. Zastępca Dyrektora 
Urzędu podkreśliła, że podjęte działania doprowadziły do poprawy sytuacji 
i realizowania zadań w wymaganych terminach. 

(akta kontroli str. 190-201, 211-229) 

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

 Struktura organizacyjna Urzędu odpowiadała zadaniom określonym w ustawie  
o promocji zatrudnienia. Dokumenty organizacyjne PUP były aktualne i zawierały 
szczegółowe opisy postępowania oraz podziały obowiązków związanych  
z zatrudnianiem cudzoziemców. Warunki lokalowe do ich obsługi były właściwe 
i wystarczające, adekwatne do realizowanych przez Urząd w tym zakresie zadań. 
Kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą 
cudzoziemców i pracodawców ich zatrudniających, były zgodne z wymaganiami 
wynikającymi z opisu stanowisk pracy oraz z przepisami prawa. W Urzędzie i na 
stronie internetowej PUP dostępne były informacje, pouczenia oraz wzory 
dokumentów, niezbędne w procesie załatwiania spraw związanych z zatrudnianiem 
cudzoziemców. 

 

 

 

                                                      
19 Kwota minimalnego wynagrodzenia. 
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2. Wpływ obowiązujących przepisów prawa oraz procedur 
wewnętrznych na obsługę cudzoziemców, oraz na 
poziom zadowolenia polskich przedsiębiorców z tej 
obsługi 

2.1. Opracowywane corocznie w Urzędzie „Plany działalności PUP” dotyczyły 
całokształtu działalności jednostki i zawierały wykazy celów oraz najważniejszych 
zadań służących ich realizacji. Żaden z nich nie zawierał odrębnych zapisów 
dotyczących planów (kierunków) działania PUP w zakresie zadań związanych 
z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium RP oraz ich obsługą. 

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Działu ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń, 
w okresie objętym kontrolą Urząd nie uczestniczył „(…) w opracowaniu i realizacji 
programów promocji zatrudnienia cudzoziemców oraz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy dla cudzoziemców”, ponieważ  „(…) z doświadczeń urzędników zajmujących 
się obsługą zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców wynikało, że (…) nie 
zaistniała konieczność uczestnictwa (…)” w takich programach. 

(akta kontroli str. 230-265) 

2.2. Opracowane i stosowane w Urzędzie procedury20 dotyczące obsługi 
cudzoziemców i pracodawców ich zatrudniających, określały m.in. procesy: 

- składania ofert pracy, przyjmowania i weryfikacji wniosków o wydanie 
zezwoleń na pracę oraz ich przedłużeń, wydawania zezwoleń na pracę oraz 
ich przedłużeń, wydawania informacji o lokalnym rynku pracy, przyjmowania 
i weryfikacji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, wpisywania 
tych oświadczeń do ewidencji - w zakresie przedsiębiorców; 

- rejestracji bezrobotnych i/lub poszukujących pracy, podejmowania 
i utrzymywania kontaktu z nimi, wydawania skierowań do pracy osobom 
spełniającym określone wymagania - w zakresie cudzoziemców. 

Kierownik Działu ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń oświadczyła, że w analizowanym 
okresie „(…) funkcjonowanie procedur nie podlegało kontroli i w związku z tym 
procedury nie były modyfikowane w wyniku kontroli.”. 

(akta kontroli str. 230-233, 266-272, 38-67) 

2.3. Zarządzeniem Nr 34 z dnia 15 listopada 2012 r. Dyrektor Urzędu wprowadziła 
„Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Katowicach”, w którym określone zostały m.in. zasady dotyczące: powoływania 
komisji rekrutacyjnej, zawartości ogłoszeń o naborze, przyjmowania i postępowania 
z dokumentami aplikacyjnymi, procedury wyboru kandydatów oraz ogłaszania 
i informowania o wynikach przeprowadzonych naborów. 

W przypadku pracowników zajmujących się obsługą cudzoziemców oraz 
pracodawców ich zatrudniających, przywołany powyżej dokument nie zawierał 
szczegółowych zapisów w zakresie poziomu wymaganych kwalifikacji (co było 
każdorazowo określane w opisie stanowiska pracy oraz w ogłoszeniu o naborze). 

(akta kontroli str. 273-333) 

                                                      
20 Wprowadzone Zarządzeniem Nr 29 Dyrektora PUP z 6 czerwca 2016 r., zmienione (zaktualizowane) kolejnymi aneksami 
z dnia 21 grudnia 2017 r. i 16 lutego 2018 r.  
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W okresie objętym kontrolą przeprowadzone zostało jedno postępowanie 
kwalifikacyjne mające na celu zatrudnienie pracownika, do którego obowiązków 
należałaby m.in. obsługa pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem 
cudzoziemców oraz obsługa cudzoziemców, którzy zainteresowani byli podjęciem 
legalnego zatrudnienia na terytorium RP.  

W przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, według zasad zawartych 
w przywołanym powyżej Regulaminie naboru, opis wymaganych kwalifikacji 
przedstawiony został zarówno w formularzu opisu stanowiska pracy, jak 
i w ogłoszeniu o naborze, gdzie wskazano m.in.: 

- wymagania niezbędne (konieczne dla podjęcia pracy), w tym: poziom 
wykształcenia (wyższe), staż pracy (1 rok w przypadku pośrednika pracy), 
znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia oraz niekaralność; 

- wymagania dodatkowe (pozwalające na optymalne wykonywanie zadań), 
w tym: obsługa komputera, komunikatywność, kreatywność, umiejętność 
organizacji pracy oraz odpowiedzialność. 

(akta kontroli str. 334-344) 

Zapisy dotyczące wymogu podnoszenia kwalifikacji dla pracowników Urzędu (w tym 
również zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą cudzoziemców) 
zawarte zostały w „Regulaminie wysokości, trybu oraz warunków przyznawania 
i wypłacania dodatku do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy  
w Katowicach”, zgodnie z którym przyznanie takiego dodatku uzależniono m.in.  
od potwierdzenia, że „(…) pracownik co najmniej raz w okresie 12 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających przyznanie dodatku doskonalił kwalifikacje 
zawodowe wymagane na stanowisku pracy (…)”. 

(akta kontroli str. 230-232, 345-366) 

Kierownik Działu ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń oświadczyła, że w Urzędzie nie 
stwierdzono konieczności opracowania dokumentów o charakterze strategicznym 
zarówno w zakresie zatrudniania i rozwoju zasobów ludzkich, jak i polityki 
informacyjnej dotyczącej obsługi cudzoziemców i pracodawców ich zatrudniających. 

(akta kontroli str. 233) 

2.4. Dyrektor PUP poinformowała, że w latach 2014-2018 Urząd „(…) nie 
organizował szkoleń dla cudzoziemców, pracodawców zatrudniających 
cudzoziemców oraz innych organów i instytucji zewnętrznych.”. 

W ww. okresie w Urzędzie przeprowadzona została jedna kontrola21 – przez 
pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie przygotowania 
organizacyjnego PUP oraz realizacji zadań dotyczących obsługi cudzoziemców.  
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK nie przedstawiono protokołu  
z ww. kontroli.   

(akta kontroli str. 367-392) 

2.5. Wyniki przeprowadzonego wśród 40 przedsiębiorców zatrudniających 
cudzoziemców (petentów Urzędu) badania ankietowego potwierdziły m.in.: wysoki 
stopień zadowolenia z poziomu ich obsługi (95% ankietowanych), brak zastrzeżeń 
co do przygotowania merytorycznego urzędników (97,5%) i czasu załatwiania 
poszczególnych spraw (90%), zapewnienie w Urzędzie odpowiednich warunków 
lokalowych (100%), przejrzystość zawartości materiałów i formularzy dostępnych 
zarówno na stronie internetowej (82,5%) jak i w siedzibie Urzędu (85%). Poddani 

                                                      
21 W dniach 25-26 września 2018 r.  



 

12 

badaniu ankietowemu respondenci nie skarżyli się również na jakiekolwiek 
trudności, wskazując jednocześnie, że skorzystanie z usług Urzędu przyczyniło się 
do pozytywnego załatwienia ich spraw (97%). 

(akta kontroli str. 393-398) 

2.6. Informując o zidentyfikowanych trudnościach oraz ograniczeniach związanych 
z obsługą cudzoziemców, Dyrektor PUP wskazała w szczególności dwa aspekty: 

- wydłużenie czasu obsługi, spowodowane przede wszystkim zwiększeniem 
zakresu obowiązków wykonywanych przez pracowników Urzędu  
w trakcie realizacji procedury obsługi cudzoziemców i pracodawców ich 
zatrudniających poprzez konieczność szczegółowej weryfikacji składanych 
dokumentów w bardzo ograniczonym czasie (skutek zmiany przepisów 
prawa); 

- niedostosowanie współpracujących ze sobą systemów informatycznych  
(Syriusz, PSZ.Edok, praca.gov.pl), tj. brak synchronizacji pomiędzy nimi 
(np. oświadczenie wprowadzone za pomocą platformy praca.gov.pl nie jest 
automatycznie przekierowywane na obsługiwany w Urzędzie system 
Syriusz). 

(akta kontroli str. 399-411) 

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

 Realizowane w Urzędzie działania w zakresie obsługi cudzoziemców i podmiotów 
ich zatrudniających, w tym opracowanie i stosowanie wewnętrznych procedur  
w tym zakresie, zapewniały sprawną realizację zadań nałożonych na Urząd.  
Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród obsługiwanych przez PUP 
przedsiębiorców powierzających cudzoziemcom wykonywanie pracy, wskazywały 
na wysoki poziom zadowolenia z obsługi w Urzędzie. 

 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 

3.1. W latach 2014-2017 do Urzędu wpłynęło 1 609 ofert pracy dotyczących 
zatrudnienia cudzoziemców (obejmujących łącznie 8 913 miejsca pracy), co 
skutkowało wydaniem tej samej liczby informacji na temat możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych pracodawcy. W ww. okresie, liczba złożonych ofert pracy oraz 
wydanych na ich podstawie informacji systematycznie rosła: od 108 w 2014 r., 
poprzez 238 i 456 w latach 2015-2016, do 807 w roku 2017. Podobnie w przypadku 
miejsc pracy – od 108 zgłoszonych w 2014 r., poprzez 238 i 2 123 w latach  
2015-2016, do 6 444 w roku 2017.   
W 2018 r. (do dnia 30 września) złożonych zostało w Urzędzie 551 ofert pracy 
dotyczących cudzoziemców (obejmujących 6 590 miejsc pracy).  

Liczba złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 
również stale rosła – z 2 412 w 2014 r., poprzez 9 090, 13 611 i 20 273 kolejno 
w latach 2015-2017, do 23 213 oświadczeń złożonych w 2018 r. (do 30 września). 

Z 23 213 spraw dotyczących wpisania oświadczeń do ewidencji, w trybie 
określonym w art. 88p ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia (tj. w terminie  
do siedmiu dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku) do ewidencji 
oświadczeń wpisano 15 553 wnioski (przy jednoczesnym braku decyzji 
odmownych), natomiast w trybie określonym w ust. 4 przywołanego przepisu 
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(tj. w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku) – 6 782 (w tym wydano 
198 decyzji o odmowie wpisania do ww. ewidencji). Odwołań od decyzji odmownych 
nie składano. 

Z pozostałych 878 złożonych oświadczeń, które nie zostały wpisane do ewidencji 
i dla których nie wydano decyzji odmownych, w 464 przypadkach stwierdzone braki 
w załączonej dokumentacji nie zostały uzupełnione lub cudzoziemcy wykorzystali 
już 180 dni pracy, w 412 przypadkach postępowania zostały anulowane bądź 
umorzone (m.in. ze względu na prośby pracodawców lub błędy systemowe portalu 
„praca.gov.pl”), a w dwóch - prowadzono postępowania wyjaśniające. 

(akta kontroli str. 412-417) 

3.2. W badanym okresie w Urzędzie wystąpiły dwa przypadki, w których 
powiadomiono Wojewodę Śląskiego (organ właściwy ze względu na miejsce pobytu 
cudzoziemców) o zarejestrowaniu dwóch osób jako bezrobotne. W obu tych 
sprawach Wojewoda Śląski został powiadomiony pisemnie22, w terminie jednego 
dnia od daty wydania poszczególnych decyzji o zarejestrowaniu tych osób jako 
bezrobotnych. W chwili rejestracji, w obu przypadkach cudzoziemcy posiadali ważne 
decyzje Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę na terytorium 
RP. 

(akta kontroli str. 418-435) 

3.3. Analiza wybranych losowo 12 spraw, w przypadku których wydane zostały 
informacje dotyczące możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawców 
wykazała, że w Urzędzie prawidłowo realizowano zadania w tym obszarze, 
tj. w szczególności: 

- informacje wydane zostały przez PUP (działający z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Katowice), tj. zgodnie z właściwością określoną  
w art. 88c ust. 1 i 1a ustawy o promocji zatrudnienia, z zachowaniem 
terminów wskazanych w ust. 2 przywołanego przepisu; 

- analizowane sprawy rozpatrywano w trybie zgodnym z określonym 
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca 
oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
do ewidencji oświadczeń23 (§ 6 w przypadku spraw wszczętych od dnia 
1 stycznia 2018 r.), oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia  
na pracę cudzoziemca24 (§ 5 w przypadku spraw wszczętych do dnia 
1 stycznia 2018 r.). 

(akta kontroli str. 436-446) 

3.4. Do dnia 30 września 2018 r. do Urzędu wpłynęły cztery wnioski o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową. Dwa z nich dotyczyły osób przebywających na 
terytorium RP, a dwa – pozostających poza jej granicami. W trzech przypadkach 
Urząd wydał decyzje umożliwiające podjęcie pracy sezonowej, a w jednym - zgodnie 
z trybem przewidzianym w art. 88p ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia - 
postępowanie zostało umorzone. 

                                                      
22 Pisma z dnia 6 czerwca 2017 r. – Nr E.AA.5330-1109/17 oraz z dnia 27 kwietnia 2018 r. – Nr E.AA.5330-760/18. 
23 Dz. U. poz. 2345. 
24 Dz. U. poz. 543; obowiązujące do dnia 1 stycznia 2018 r. 



 

14 

W każdej z ww. spraw, poszczególne zadania związane z wydawaniem zezwoleń  
na pracę sezonową zrealizowane zostały z zachowaniem wymogów określonych 
w przywołanej powyżej ustawie, tj. m.in.: 

- zezwolenia wydano na podstawie wniosków złożonych przez podmioty 
powierzające wykonywanie pracy – zgodnie z art. 88a ust. 1; 

- wszystkie złożone wnioski zawierały wymagane informacje, 
w szczególności: dane pracodawcy, stanowisko/rodzaj pracy, symbol PKD, 
zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy, miejsce 
wykonywania pracy, rodzaj umowy, okres w którym praca ma być 
wykonana, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, dane osobowe 
cudzoziemca – zgodnie z art. 88a ust. 1aa; 

- dołączono kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty 
w wysokości 30 zł - zgodnie z § 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia 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 
cudzoziemcowi25; 

- załączono kserokopie stron dokumentów podróży cudzoziemców z nazwą, 
serią, numerem, datą ich wydania i datą ich ważności – zgodnie z art. 88a 
ust. 1aa pkt 3 lit. e; 

- sprawdzono przed wydaniem zezwoleń na pracę sezonową, czy podmioty 
ubiegające się o wydanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji nie zalegały 
z płatnościami wynikającymi z zobowiązań wobec ZUS – zgodnie z art. 88j 
ust. 2b pkt 3-4; 

- występowano z wnioskami o udostępnienie danych przetwarzanych 
w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 
cudzoziemców,  w celu sprawdzenia okoliczności wskazanych w art. 88j 
ust. 2 pkt 1; 

- zezwolenia na pracę sezonową wydawano na czas określony, nie dłuższy 
niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym - zgodnie z art. 88t ust. 1; 

- zezwolenia na pracę sezonową oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
wniosków w sprawie pracy sezonowej wydane zostały do 7 dni roboczych 
od dat wpływu poszczególnych wniosków - zgodnie z terminem określonym 
w art. 88p ust. 3 ww. ustawy. 

(akta kontroli str. 447-533) 

3.5. Przeprowadzona analiza dziewięciu losowo wybranych oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, które zostały złożone w Urzędzie 
celem wpisania ich do ewidencji wykazała, że: 

- spośród dziewięciu poddanych analizie oświadczeń26, siedem zostało 
wpisanych do ewidencji, a względem dwóch wydano decyzje o odmowie27; 

- oświadczenia, które wpłynęły do Urzędu do końca roku 2017, wpisane 
zostały do ewidencji w dniu ich wpływu28; 

                                                      
25 Dz. U. poz. 2350, dalej: rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat. 
26 Dotyczy trzech złożonych do końca roku 2017 oraz 6 – po 2 stycznia roku 2018. 
27 Dotyczy oświadczeń złożonych w dniu 26 lutego oraz w dniu 5 września 2018 r. 
28 Dotyczy trzech oświadczeń, które wpłynęły do Urzędu w dniach 2 stycznia i 13 grudnia 2017 r. oraz 2 lutego 2016 r.  
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- w jednym przypadku29 składający oświadczenie o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi nie dołączył potwierdzenia dokonania wpłaty, o której 
mowa w rozporządzeniu w sprawie wysokości wpłat. Został jednak 
wezwany do uzupełnienia braków; 

- w przypadku jednego oświadczenia30 brakowało daty „wczytania” tego 
dokumentu do systemu informatycznego „Syriusz” oraz nie pozyskano 
informacji na temat wywiązywania się przez składającego z obowiązku 
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; 

- jedno oświadczenie31 zostało wpisane do ewidencji po upływie 16 dni  
od daty wpływu tego dokumentu do Urzędu, tj. z naruszeniem terminu 
określonego w art. 88z ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 534-560) 

Pracownik, który zgodnie z powierzonym zakresem czynności służbowych 
odpowiedzialny był m.in. za realizację zadań związanych z obsługą cudzoziemców 
i pracodawców ich zatrudniających podał, że brak danych w zakresie daty 
wprowadzenia jednego z oświadczeń do użytkowanego w Urzędzie systemu 
informatycznego „Syriusz” spowodowany był „ułomnością” użytkowanego programu 
informatycznego, „(…), który nie rejestrował daty rzeczywistej wpisania manualnego 
oświadczenia do systemu”. W sprawie niepozyskania informacji na temat 
wywiązywania się przez składającego oświadczenie z obowiązku opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne podał, że „(…) ustawodawca nie nakładał takiego 
obowiązku (…)”, a użytkowany w Urzędzie system informatyczny umożliwiał 
sprawdzanie zaległości w ZUS dopiero od dnia 4 lutego 2018 r. (tj. po wprowadzeniu 
aktualizacji systemu) czyli po dacie wpływu do PUP danego oświadczenia. 

(akta kontroli str. 534, 561) 

3.6. Pomimo tego, że użytkowany w Urzędzie system komputerowy służący do 
obsługi spraw związanych z cudzoziemcami (Syriusz Std System dla Publicznych 
Służb Zatrudnienia, wersja 2.0.45.0A_rc5) prowadzony był w wymaganym zakresie 
i zawierał wszystkie dane, o których mowa w art. 90c ustawy o promocji 
zatrudnienia, uniemożliwiał on jednak wskazanie rzeczywistych dat wpisania 
poszczególnych oświadczeń do systemu (dotyczy w szczególności oświadczeń 
złożonych w wersji papierowej do dnia 18 maja 2018 r.), co z kolei uniemożliwiało 
przeprowadzenie wiarygodnej analizy terminowości załatwianych w tym okresie 
spraw. 

(akta kontroli str. 534, 562-588) 

Obsługujący ww. system informatyk wskazał, że stwierdzona w toku kontroli wyżej 
opisana „ułomność” systemu, wyeliminowana została aktualizacją programu, 
przeprowadzoną w Urzędzie w dniu 17 maja 2018 r. 

(akta kontroli str. 534, 589) 

Od dnia 1 lutego 2018 r. w Urzędzie wprowadzony został obowiązek rejestracji 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, składanych 
wyłącznie drogą elektroniczną. 

(akta kontroli str. 590-591) 

                                                      
29 Dotyczy oświadczenia złożonego w Urzędzie w dniu 5 września 2018 r. 
30 Złożonego w Urzędzie w dniu 3 stycznia 2018 r. 
31 Dotyczy oświadczenia złożonego w Urzędzie w dniu 2 maja 2018 r. 
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Dyrektor PUP podała, że ww. decyzję podjęto „(…) z uwagi na konieczność 
przyspieszenia i usprawnienia obsługi (…)”, co „(…) miało na celu doprowadzenie 
do płynności obsługi oraz znacznie ułatwiło pracodawcom wypełnianie 
dwustronicowego druku.”. Zaznaczyła przy tym, że nie odmawiano również 
rejestracji dokumentów składanych w formie papierowej.   

(akta kontroli str. 607-608) 

3.7. Z tytułu opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową  
lub jego przedłużenie oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania  
pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń, do dnia 
30 września 2018 r. Urząd uzyskał wpływy w wysokości odpowiednio 120,0 zł oraz 
704.320,0 zł. Z tytułu odsetek naliczonych na rachunku bankowym, na który 
dokonywano ww. wpłat, Urząd uzyskał kwotę 114,8 zł. Łącznie, z ww. tytułów PUP 
uzyskał kwotę 704.554,8 zł, którą w pełnej wysokości przekazał do Urzędu Miasta 
Katowice w terminach zgodnych z określonymi w Procedurze postępowania 
dotyczącej przekazywania do budżetu państwa wpłat w związku z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

(akta kontroli str. 592-605) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na wprowadzeniu jednego oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (z dziewięciu poddanych analizie) 
do ewidencji oświadczeń po upływie 16 dni od daty wpływu do Urzędu, 
tj. z przekroczeniem terminu określonego w art. 88z ust. 4 ustawy o promocji 
zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 534, 553-560) 

Dyrektor Urzędu wyjaśniła, że: „W okresie od stycznia do połowy maja 2018 r. nie 
wszystkie złożone oświadczenia (…) zostały wpisane do ewidencji (…) 
w ustawowym terminie (…)”. Wskazała przy tym, że „Obecnie nie istnieje możliwość 
określenia liczby oświadczeń, które zostały wpisane do ewidencji w powyżej 
wskazanym okresie z naruszeniem terminu. W związku z niedoskonałością SI 
SYRIUSZ niewykonalnym jest ustalenie rzeczywistej daty manualnego 
wprowadzenia oświadczenia do systemu. W celu ustalenia prawidłowej liczby 
wpisanych po ustawowym terminie oświadczeń, należałoby sprawdzić ponad 12 000 
dokumentów, które zostały złożone w tut. urzędzie w okresie od stycznia do połowy 
maja 2018 r.”. Podkreśliła jednocześnie, że „Od połowy maja 2018 r. po dokonanej 
reorganizacji urzędu, wszystkie sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców- 
załatwiane są terminowo.”. 

(akta kontroli str. 606) 

Pracownik, który zgodnie z powierzonym zakresem czynności służbowych 
odpowiedzialny był m.in. za realizację zadań związanych z obsługą cudzoziemców 
i pracodawców ich zatrudniających wyjaśnił, że wpisanie jednego z poddanych 
analizie oświadczeń do ewidencji z naruszeniem ustawowego terminu miało miejsce 
na skutek zbyt dużej liczby złożonych w Urzędzie oświadczeń.  

(akta kontroli str. 561) 

Dyrektor Urzędu wyjaśniła ponadto, że stwierdzone w toku kontroli opóźnienia 
spowodowane były głównie dużą liczbą składanych oświadczeń (w tym w wersji 
papierowej), zwiększoną czasochłonnością weryfikacji załączonych dokumentów 
oraz koniecznością „ręcznego” wprowadzania spraw do systemu informatycznego 
(wpisanie jednego oświadczenia zajmowało ok. 30 minut), a także niewystarczającą 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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liczbą obsługujących pracowników (w I kwartale 2018 r. zadania związane 
z zatrudnieniem cudzoziemców realizowało głównie czterech pracowników). 

(akta kontroli str. 135-139) 

 

Pomimo tego, że realizowane w Urzędzie zadania związane z obsługą 
cudzoziemców wykonywano w zdecydowanej większości z zachowaniem 
obowiązujących w poszczególnych latach przepisów prawa, na skutek 
systematycznie zwiększającej się liczby składanych oświadczeń, niekompatybilności 
wykorzystywanych systemów informatycznych oraz niewystarczającej liczby 
pracowników obsługujących sprawy związane z cudzoziemcami, w 2018 r.  
wystąpiły przypadki rejestrowania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom 
w terminach przekraczających określone w ustawie o promocji zatrudnienia. Jednak 
na skutek przeprowadzonej reorganizacji oraz wprowadzonych zmian w sposobie 
obsługi spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, występujące głównie 
w pierwszej połowie tego roku opóźnienia zostały wyeliminowane.  

IV. Uwagi i wnioski 
Uwzględniając działania podjęte w celu zapewnienia terminowego wprowadzania 
oświadczeń do ewidencji, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków. 

 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Katowice, 31 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler nadzorujący 
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