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II. Dane identyfikacyjne 

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

Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, od 3 czerwca 2017 r. 

Poprzednio, w okresie objętym kontrolą: Józef Plich od 8 grudnia 2015 r. do  
2 czerwca 2017 r., Jerzy Miller od 12 grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2015 r. 
 

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 poziom zadowolenia cudzoziemców. 

3. Prawidlowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 
 

Od 1 maja 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (20 grudnia 2018 r.) 
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 
 

 

1. Anna Stochel-Łukasińska główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKR/181/2018 z 25 września 2018 r.; 

2. Barbara Guga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/180/2018 r.z 25 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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III. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Urząd prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach3 oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4, realizował zadania dotyczące 
obsługi spraw związanych z cudzoziemcami. Zapewniona została właściwa 
organizacja pracy, prowadzono aktywną politykę informacyjną, jak również 
podejmowano współpracę z innymi instytucjami w zakresie obsługi cudzoziemców. 
Jednocześnie zastrzeżenia budzi niedotrzymywanie terminów wymaganych 
przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,5 w szczególności w zakresie 
legalizacji pobytu cudzoziemców, a w mniejszym stopniu w przypadku udzielania 
zezwoleń na pracę. Uwzglednić jednak należy, iż nieterminowa realizacja zadań 
wynikała przede wszystkim z niewystarczającego poziomu zasobów kadrowych, 
niedostatecznych warunków lokalowych, przy jednoczesnym znacznym wzroście 
liczby spraw dotyczących cudzoziemców.  
 
Struktura organizacyjna Urzędu była na bieżąco dostosowywana do zmian 
legislacyjnych w obszarze obsługi cudzoziemców, tak by umożliwiała pełną 
realizację zadań w tym zakresie. Natomiast zasoby kadrowe oraz środki finansowe, 
które Urząd otrzymywał na ten cel były niewystarczające, co znacznie utrudniało 
rzetelną i terminową realizację zadań. Również warunki lokalowe, pomimo 
przeprowadzanych modernizacji, były niewystarczające, ze względu na ciągle 
wzrastającą liczbę obsługiwanych osób.  
MUW opracował procedury określające zasady prowadzenia postępowań 
administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców oraz wydawania 
zezwoleń na pracę. Przyjęte przez Urząd kierunki działania w zakresie spraw 
związanych z cudzoziemcami sprzyjały efektywnej obsłudze oraz były zgodne 
z polityką migracyjną kraju. Polityka informacyjna prowadzona przez MUW, jak 
również współpraca z innymi instytucjami w zakresie prowadzonych spraw, działania 
edukacyjne i szkoleniowe były adekwatne do realizowanych zadań.  
Urząd aktywnie uczestniczył w projektach (w tym z dofinansowaniem ze środków 
UE), mających na celu usprawnienie obsługi cudzoziemców. W myśl art. 10 ust. 3 
ustawy o pomocji zatrudnienia Wojewoda Małopolski (Wojewoda) ustalił kryteria 
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Prawidłowo realizowano obowiązek 
polegający na przekazywaniu ministrowi właściwemu do spraw pracy informacji 
o realizacji w roku poprzednim nadzoru i kontroli w urzędach pracy województwa 
małopolskiego, zgodnie z wymogami art. 114a ustawy o promocji zatrudnienia. 
Prowadzone w MUW rejestry dotyczące spraw cudzoziemców zapewniały 
możliwość gromadzenia/przechowywania danych wymaganych odpowiednio 
przepisami art. 430 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 7 ustawy o cudzoziemcach oraz art. 90c  
ust. 6-9 ustawy o promocji zatrudnienia. MUW sporządzał i przekazywał terminowo 
(poza dwoma przypadkami)6 do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy półroczne 
sprawozdania MPiPS-04/MRPiPS-04 o wydawanych zezwoleniach na pracę dla 
cudzoziemców. W związku z realizowanymi zadaniami dotyczącymi obsługi 
cudzoziemców kierowano zawiadomienia do organów ścigania w zakresie 
popełnienia czynów zabronionych. MUW nie posiadał jednak informacji, które 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastsowano ocenę opisową. 
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, ze zm. zwanej dalej ustawą o cudzoziemcach. 
4  Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm., zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia. 
5  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), 

zwany dalej Kpa. 
6  Sprawozdanie za II półrocze 2016 r. zostało przesłane z 3 dniowym opóźnieniem, sprawozdanie za 

II półrocze 2017 r. zostało przesłane 7 dniowym opóźnieniem. 

OCENA OGÓLNA 
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z zawiadomień zakończyły się skazaniem/ukaraniem osób wskazanych 
w zawiadomieniu. 
Z roku na rok znacząco wzrastała liczba spraw w zakresie obsługi cudzoziemców, 
co przy niewystarczającym zasobie kadrowym, skutkowało wydłużaniem terminów 
prowadzonych postępowań. Problemy z dotrzymaniem terminów wymaganych 
przepisami Kpa wystąpiły zwłaszcza w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt 
czasowy i pracę, na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE. Średni 
czas postępowania według stanu na 30 września 2018 r. w przypadku legalizacji 
pobytu stałego wynosił 101 dni; pobytu rezydenta długoterminowego UE – 193 dni, 
pobytu czasowego – 147 dni. Niedotrzymywanie terminów wynikających z Kpa przy 
realizacji zadań w zakresie legalizacji pobytu potwierdziły dane otrzymane w toku 
kontroli z Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC), z których wynikało, iż 
w kontrolowanym okresie ok. 60% spraw w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt 
czasowy i pracę, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE zostało 
załatwionych z przekroczeniem terminu.  
Analiza siedmiu poddanych kontroli spraw w tym zakresie7 wykazała, iż 
postępowania te trwały dłużej niż dwa miesiące, co było niezgodne z art. 35  
§ 3 Kpa.8 Nie stwierdzono przekroczenia terminów w przypadku dwóch 
analizowanych spraw dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
(w tym jednej, w przypadku której po wydaniu zezwolenia zdecydowano o jego 
cofnięciu) oraz jednego wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń.  
W zakresie wydawania zezwoleń na pracę w całym kontrolowanym okresie ok. 13% 
postępowań zostało zrealizowanych nieterminowo. W badanej próbie dziesięciu 
spraw w zakresie wydawania zezwolenia na pracę nie stwierdzono przekroczenia 
terminu. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono również przy badanej 
próbie pięciu spraw w zakresie wydania dokumentów cudzoziemcom.9 
 

1. Adekwatność organizacji, poziomu zasobów i polityki 
informacyjnej MUW oraz jego współpracy z innymi 
instytucjami w zakresie obsługi cudzoziemców 

1.1. Struktura organizacyjna Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacja pracy 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
W kontrolowanym okresie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW 
(Wydział) obowiązywały następujące uregulowania organizacyjne Dyrektora 
Wydziału: 

 zarządzenie nr 1/10 z dnia 30 lipca 2010 r.10, zgodnie z którym w strukturze 
Wydziału wydzielony był Oddział do Spraw Cudzoziemców. Oddział zajmował się 
m.in. wydawaniem i przedłużaniem wiz cudzoziemcom, wydawaniem zezwoleń 
cudzoziemcom na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, na 
osiedlanie się oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
wydawaniem cudzoziemcom polskich dokumentów podróży, wydawaniem 

                                                      
7  Pięć postępowań w zakresie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jedno w zakresie udzielenia 

zezwolenia na pobyt stały, jedno w zakresie udzielenia zezwolena na pobyt rezydenta długoterminowego UE.  
8  Szczegółowej kontroli poddano łącznie 10 spraw, w tym: siedem dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy 

i pracę (w tym jedno dotyczącej cofnięcia udzielonego zezwolenia), jednej dotyczącej wpisania zaproszenia 
do ewidencji zaproszeń, jednej dotyczącej wydania zezwolenia na pobyt stały oraz jednej dotyczącej 
zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które zostały wszczęte po 1 maja 2014 r. do 30 września 
2018 r. 

9  Dwóch kart pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego dokumentu podróży dla 
cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.  

10  Na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 255/10 z 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu Organizacyjnego MUW. 
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tymczasowych polskich dokumentów podróży i polskich dokumentów tożsamości 
cudzoziemców oraz decyzji odmawiających ich wydania, rejestrowaniem pobytu 
i wydawaniem zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, 
wydawaniem i wymianą kart pobytu członka rodziny obywatela UE, rejestracją 
zaproszeń cudzoziemców oraz wydawaniem decyzji o odmowie wpisu do 
ewidencji zaproszenia lub o stwierdzeniu jego nieważności, kontrolą legalności 
pobytu cudzoziemców. Część ww. zadań realizowały Oddział Zamiejscowy 
Wydziału w Nowym Sączu i Oddział Zamiejscowy Wydziału w Tarnowie; 

 zarządzenie nr 2/2014 z dnia 23 października 2014 r., zgodnie z którym do 
zadań Oddziału do Spraw Cudzoziemców należało wydawanie i cofanie 
zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy na terytorium RP, na pobyt stały 
oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przedłużenie okresu pobytu 
w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP oraz wydawanie decyzji 
o odmowie przedłużenia okresu tego pobytu, obsługa systemu informatycznego 
POBYT w zakresie spraw cudzoziemców; 

 zarządzenie nr 1/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., które do zadań Oddziału do 
Spraw Cudzoziemców dodało wydawanie i uchylanie zezwoleń na pracę dla 
cudzoziemców; 

 zarządzenie nr 1/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.11, którym zmieniono regulamin 
wewnętrzny Wydziału. Oddział do Spraw Cudzoziemców zajmował się m.in. 
przedłużaniem lub odmową przedłużenia wiz cudzoziemcom, wydawaniem 
cudzoziemcom polskich dokumentów podróży, tymczasowych polskich 
dokumentów podróży i polskich dokumentów tożsamości cudzoziemców oraz 
decyzji odmawiających ich wydania, rejestracją zaproszeń cudzoziemców oraz 
wydawaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zaproszeń lub 
o stwierdzeniu jego nieważności, wydawaniem i cofaniem zezwoleń 
cudzoziemcom na pobyt czasowy na terytorium RP, na pobyt stały oraz na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE, przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu 
bezwizowego na terytorium RP oraz wydawaniem decyzji o odmowie 
przedłużenia okresu tego pobytu, obsługą systemu informatycznego POBYT 
w zakresie spraw cudzoziemców, wydawaniem i uchylaniem zezwoleń na pracę 
dla cudzoziemców, rejestrowaniem pobytu i wydawaniem zaświadczeń 
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydawaniem i wymianą kart pobytu 
członka rodziny obywatela UE; 

 zarządzenie nr 2/16 z dnia 19 grudnia 2016 r., którym zmieniona została 
struktura organizacyjna Wydziału. W skład Wydziału wchodziły następujące 
komórki zajmujące się sprawami cudzoziemców: Oddział Legalizacji Pobytu 
Cudzoziemców, Oddział Obsługi Cudzoziemców i Systemów Informatycznych, 
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE, 
Samodzielne Stanowisko do Spraw Analiz oraz Współpracy z Organami 
i Instytucjami Zewnętrznymi. Do zadań Oddziału Legalizacji Pobytu 
Cudzoziemców należało m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych 
w sprawach cudzoziemców w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, cofnięcia 
zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego 
UE, przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP 
oraz wydawanie decyzji o odmowie przedłużenia tego pobytu, kontrola legalności 
pobytu cudzoziemców. Do zadań Oddziału Obsługi Cudzoziemców i Systemów 
Informatycznych należało m.in.: przyjmowanie i rejestracja w systemie POBYT 
wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy, stały, rezydenta 
długoterminowego UE, przyjmowanie wniosków o wydanie i przedłużenie 

                                                      
11  Na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 89/16 z 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu Organizacyjnego MUW.  
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zezwoleń na pracę, przyjmowanie wniosków o wpis zaproszenia dla 
cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, przyjmowanie wniosków o zarejestrowanie 
pobytu obywatela UE, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie 
wydania i wymiany kart pobytu, wydawanie rozstrzygnięć oraz rejestracja 
w systemie POBYT. Do zadań Oddziału Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji 
Zaproszeń i Obywateli UE należało w szczególności: przedłużanie i odmowa 
przedłużenia wiz cudzoziemcom, wydawanie cudzoziemcom polskich 
dokumentów podróży, tymczasowych polskich dokumentów podróży i polskich 
dowodów tożsamości cudzoziemców oraz decyzji odmawiających ich wydania, 
rejestracja zaproszeń cudzoziemców oraz wydawanie decyzji o odmowie wpisu 
do ewidencji zaproszeń, rejestrowanie pobytu i wydawanie zaświadczeń 
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydawanie i wymiana kart pobytu 
członka rodziny obywatela UE, wydawanie, przedłużanie i uchylanie zezwoleń na 
pracę dla cudzoziemca; 

 zarządzeniem nr 1/18 z 11 września 2018 r.12 wprowadzono zmiany do struktury 
organizacyjnej Wydziału ustalając nowe komórki organizacyjne zajmujące się 
sprawami cudzoziemców: Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, Oddział 
Zamiejscowy w Nowym Sączu, Oddział Dokumentacji i Systemów 
Informatycznych, Oddział Obsługi Cudzoziemców, Oddział Zezwoleń na Pracę 
oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE, Samodzielne Stanowisko do Spraw 
Analiz oraz Współpracy z Organami i Instytucjami Zewnętrznymi. Oddział 
Obsługi Cudzoziemców i Systemów Informatycznych został podzielony na dwa 
oddziały: Oddział Dokumentacji i Systemów Informatycznych oraz Oddział 
Obsługi Cudzoziemców, które realizowały jego dotychczasowe zadania.  

Z analizy uregulowań organizacyjnych obowiązujących w kontrolowanym okresie 
w MUW wynikało, iż całość zadań związanych ze sprawami dotyczącymi 
cudzoziemców, wynikająca z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji 
zatrudnienia została właściwe przypisana Wydziałowi Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców. Regulamin organizacyjny MUW oraz regulamin wewnętrzny 
Wydziału był aktualizowany, w związku ze zmianami przepisów cyt. ustaw 
w zakresie obowiązków Wojewody dotyczących obsługi cudzoziemców. 

(akta kontroli, str. 3-53) 

1.2. Informacje, opracowania, analizy, prognozy dotyczące sytuacji 
migracyjnej i cudzoziemców w województwie małopolskim 
W kontrolowanym okresie Urząd nie zlecał opracowań, analiz, prognoz dotyczących 
sytuacji migracyjnej i cudzoziemców.  

(akta kontroli, str. 54) 

1.3. Funkcjonujące w MUW Biuro Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, punkty 
informacyjne/kontaktowe 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zajmował pomieszczenia na 
parterze, I, II, VIII i IX piętrze budynku zlokalizowanego na ul. Przy Rondzie 6 
w Krakowie. Obsługa cudzoziemców odbywała się na parterze, I i II piętrze. Według 
stanu na dzień 9 października 2018 r. na parterze uruchomiona była jedna Sala 
Obsługi (pięć stanowisk do obsługi, dwa stanowiska informacyjne) w zakresie 
obsługi spraw związanych z zezwoleniami na pracę i pobyt. Stanowiska obsługi były 
odpowiednio oznaczone, były to wydzielone boksy zapewniające poufność 
załatwiania spraw. Każde stanowisko było wyposażone w komputer, dwa monitory, 
skaner z dostępem do kopiarki, drukarki. W Sali Obsługi znajdowała się poczekalnia 
z 17 miejscami siedzącymi i blatami umożliwiającymi wypełnienie dokumentów. 
W trakcie oględzin w poczekalni oczekiwało ok. 30-40 osób Na I piętrze znajdowało 

                                                      
12  Na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 243/18 z 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu Organizacyjnego MUW. 
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się pomieszczenie do pobierania odcisków linii papilarnych (3 stanowiska) i punkt 
obsługi dziennika podawczego, przy którym była poczekalnia z 13 miejscami 
siedzącymi i jednym biurkiem. W trakcie oględzin przebywało w niej ok. 30 osób. 
Przy pokoju pobierania linii papilarnych znajdowała się druga poczekalnia 
wyposażona w 10 miejsc siedzących i dwa biurka. W trakcie oględzin przebywało 
w niej ok. 20 osób. Na II piętrze znajdowały się dwa pokoje do przesłuchań 
świadków i odbierania oświadczeń. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do 
obsługi cudzoziemców były klimatyzowane. Na VIII piętrze znajdowały się pokoje 
pozostałych pracowników Wydziału nie zajmujących się bezpośrednio obsługą 
cudzoziemców. Na IX piętrze zlokalizowane były pokoje pracowników Oddziału 
Legalizacji Pobytu Cudzoziemców oraz posterunek Straży Granicznej. Istniała 
możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty za pośrednictwem e-mail wyłącznie 
przez obywateli państw trzecich mieszkających na terenie województwa 
małopolskiego oraz firm zarejestrowanych na terenie województwa w sprawach: 
zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE oraz 
zezwoleń na pracę A, B, C, D i E. W Urzędzie był zainstalowany system 
zarządzania ruchem „Kolejkowicz” wydający numerki, tablica informująca o kolejnym 
numerze. Istniała możliwość obsługi osób niepełnosprawnych - wjazd dla wózków 
na parter budynku i winda na I piętro. Przy wszystkich stanowiskach obsługi klientów 
znajdowały się wzory dokumentów (w tym przykładowo wypełnione), ulotki, 
informacje o prawach interesanta dostępne w języku: angielskim, rosyjskim 
i ukraińskim.  

(akta kontroli, str. 862-880) 

Z dniem 3 grudnia 2018 r. uruchomiona została na parterze budynku na ul. Przy 
Rondzie 6 w Krakowie druga Sala Obsługi cudzoziemców. Według stanu na  
6 grudnia 2018 r. na parterze budynku w pierwszej Sali Obsługi znajdowało się 
siedem stanowisk do obsługi, w tym sześć stanowisk do legalizacji pobytu i jedno 
stanowisko konsultacyjne. Stanowiska były odpowiednio oznaczone, zapewniające 
poufność załatwienia sprawy (wydzielone boksy). Każde stanowisko wyposażone 
było w komputer, dwa monitory, skaner z dostępem do drukarki i kopiarki. W drugiej 
Sali Obsługi (nowootwartej) znajdowało łącznie 11 stanowisk, osiem stanowisk 
w formie otwartych boksów (sześć stanowisk do obsługi spraw z zakresu legalizacji 
pobytu i dwa stanowiska – punkt obsługi dziennika podawczego), dwa stanowiska 
zamknięte przeszklone (stanowiska informacyjne) i dodatkowo jedno stanowisko 
zamknięte (odrębne pomieszczenie) do obsługi osób niepełnosprawnych. Każde 
stanowisko było wyposażone w dwa komputery: jeden sieciowy, jeden z dostępem 
do systemu „Pobyt” ponadto był dostęp do drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych. 
Przy nowootwartej Sali Obsługi znajdowała się poczekalnia z 35 miejscami 
siedzącymi, z możliwością wypełnienia dokumentów przez ustawionych stolikach. 
Na I piętrze znajdowały się dwa pokoje, gdzie odbywała się obsługa następujących 
spraw: rejestracji pobytu obywateli UE, przyjmowanie wniosków i wydawania 
zezwoleń, pobieranie odcisków linii papilarnych. Jeden pokój z jednym stanowiskiem 
do pobierania odcisków linii papilarnych, drugi pokój do obsługi zezwoleń na pracę, 
zaproszeń oraz obywateli UE z czterema stanowiskami, w tym jedno stanowisko 
w dniu oględzin było nieobsadzone. Stanowiska były wyposażone w komputery 
z dostępem do systemu „Zatrudnianie cudzoziemców” i do systemu „Pobyt”, czytniki 
linii papilarnych i urządzenia wielofunkcyjne. Na I piętrze znajdowała się poczekalnia 
z 20 miejscami siedzącymi i dwoma biurkami.  

(akta kontroli, str. 862-880)  

1.4. Zasoby kadrowe do realizacji zadań z zakresu obsługi cudzoziemców 
W kontrolowanym okresie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
zatrudnionych było: według stanu na 31 grudnia 2014 r. – 142 osoby (135, 25 
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etatów), przy czym 39 osób (39 etatów) zajmowało się załatwianiem spraw 
cudzoziemców, według stanu na 31 grudnia 2015 r. – zatrudnione były 144 osoby 
(150 etatów), 48 osób (48 etatów) zajmowało się załatwianiem spraw 
cudzoziemców, według stanu na 31 grudnia 2016 r. – zatrudnionych było 167 osób 
(158,87 etatów), 75 osób (72,37 etatów) zajmowało się załatwianiem spraw 
cudzoziemców, według stanu na 31 grudnia 2017 r. – zatrudnionych było 179 osób 
(172,12 etatów), 88 osób (87,75 etatów) zajmowało się załatwianiem spraw 
cudzoziemców i według stanu na 30 września 2018 r. – zatrudnionych było 213 osób 
(206,37 etatów), 98 osób (98 etatów) zajmowało się załatwianiem spraw cudzoziemców.  

(akta kontroli, str. 55) 

Na podstawie kwalifikacji 35 pracowników Wydziału tj. 35% spośród pracowników 
Wydziału zajmujących się załatwianiem spraw cudzoziemców, stwierdzono, iż 
wszyscy pracownicy spełniali wymagania rozporządzenia 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 
cywilnej.13 Spośród 35 pracowników 32 miało wykształcenie wyższe, trzy osoby 
średnie, w tym jedna była w trakcie studiów. Wszyscy pracownicy posiadali 
znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, grecki, włoski, 
ukraiński). Wszyscy pracownicy odbyli szereg szkoleń z zakresu problematyki 
obsługi cudzoziemców (tzw. szkolenia miękkie) i z problematyki załatwianych spraw 
(tzw. szkolenia twarde).  

(akta kontroli, str. 56-93) 

Analiza zakresów czynności dziesięciu losowo wybranych pracowników Wydziału 
wykazała, iż były one aktualizowane w obszarze nowych obowiązków, jakie wynikały 
ze zmiany przepisów ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia 
i znajdowały wyraz w zmianach w regulaminie organizacyjnym i strukturze 
organizacyjnej Wydziału. Zmiany zakresów czynności następowały jednak 
z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do dokonywanych zmian 
organizacyjnych. Nie były aktualizowane na bieżąco opisy stanowisk pracy.  

(akta kontroli, str. 94-176) 

W kontrolowanym okresie Urząd nie zawierał umów zlecenia z własnymi 
pracownikami. W związku z ryzykiem niewywiązywania się przez Wydział z realizacji 
zadań w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców pod koniec 2017 r. 
podjęto działania w celu pozyskania dodatkowego wsparcia. W okresie październik-
grudzień 2017 r. 13 osób podjęło realizację zadań w Wydziale w ramach umów 
cywilnoprawnych (umowy zlecenia). W większości – jak wskazał dyrektor Wydziału 
– byli to studenci, którzy w tamtym momencie nie byli zainteresowani pracą na 
podstawie umowy o pracę, z uwagi brak elastyczności tej formy zatrudnienia. Osoby 
te realizowały czynności techniczne, wspomagające. W 2018 r. pozyskano łącznie 
kolejnych 13 zleceniobiorców świadczących zlecenie w okresie od 1 do 6 miesięcy 
(studenci). Część osób realizowała zadania wyłącznie w okresie wakacyjnym, 
pozostali również w trakcie roku akademickiego. Ponadto w ramach projektu 
Wojewody Małopolskiego współfinansowanego ze środków UE z Programu 
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) m.in. utworzono 
infolinię/informację, z zakresu legalizacji pobytu i pracy zatrudniając dziesięciu 
konsultantów w ramach umów cywilnoprawnych. Z każdym z konsultantów została 
zawarta umowa zlecenia na okres od dnia podpisania do 31 sierpnia 2019 r.  

(akta kontroli, str. 177-178) 

                                                      
13  Dz.U. z 2018 r. poz. 807. 
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W kontrolowanym okresie w MUW ogłoszono 35 naborów na 80 etatów związanych 
z realizacją zadań z zakresu obsługi cudzoziemców.  
Z informacji Kierownika Oddziału Kadr i Płac wynikało, iż z uwagi na warunki 
rynkowe, tj. niekonkurencyjność ofert pracy w MUW ze względu na niskie 
wynagrodzenia, widoczny był brak zainteresowania ofertami pracy w Urzędzie. 
Z uwagi na powtarzające się trudności ze znalezieniem pracowników do realizacji 
zadań z zakresu obsługi cudzoziemców, wprowadzono wiele rozwiązań 
umożliwiających efektywne przeprowadzenie naborów. Między innymi zdecydowano 
o obniżeniu wybranych wymogów niezbędnych w opisach stanowisk pracy, mimo to 
chętnych nadal brakowało.  

(akta kontroli, str. 179-181) 

W kontrolowanym okresie następował ciągły wzrost liczby spraw przypadających na 
pracowników Wydziału, w 2014 r. przypadło 278 na etat, w 2015 r. – 442, w 2016 r. 
– 553, 2017 r. – 622, do 30 września 2018 r. – 380. 

(akta kontroli, str. 825-829)  

1.5. Wydatki na realizację zadań dotyczących cudzoziemców  
W okresie objętym kontrolą wydatki budżetowe Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców związane z obsługą cudzoziemców kształtowały się następująco:  

 w 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.138,9 tys. zł, a wydatkowano – 
2.139,6 tys. zł (z czego: wynagrodzenia i pochodne – 1.967,3 tys. zł, tłumaczenia 
dokumentów 5,6 tys. zł, usługi poligraficzne, pocztowe, telefoniczne – 134,4 tys. 
zł, szkolenia 3,7 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16,7 tys. zł oraz 
delegacje służbowe – 11,9 tys. zł); 

 w 2015 r. zaplanowano - 2.590,3 tys. zł, a wydatkowano 2.589,3 tys. zł (z czego: 
wynagrodzenia i pochodne – 2.365 tys. zł, tłumaczenia, usługi poligraficzne, 
pocztowe, telefoniczne – 183,1 tys. zł, szkolenia 1,9 tys. zł, zakup materiałów 
i wyposażenia – 26,1 tys. zł oraz delegacje służbowe – 13,2 tys. zł); 

 w 2016 r. zaplanowano - 3.494,6 tys. zł, a wydatkowano 3.495,1 tys.zł (z czego: 
wynagrodzenia i pochodne – 3.193,6 tys. zł, usługi poligraficzne, pocztowe, 
telefoniczne – 230,8 tys. zł, szkolenia 11,3 tys. zł, zakup materiałów 
i wyposażenia – 50,7 tys. zł oraz delegacje służbowe 7,7 tys. zł, inne 1,0 tys. zł); 

 w 2017 r. zaplanowano - 4.531,9 tys. zł, a wydatkowano 4.527,8 tys. zł (z czego: 
wynagrodzenia i pochodne – 3.971,1 tys. zł, umowy zlecenia 80,6 tys. zł, usługi 
poligraficzne, pocztowe, telefoniczne – 344,2 tys. zł, szkolenia 18,9 tys. zł, zakup 
materiałów i wyposażenia – 105,3 tys. zł oraz delegacje służbowe – 7,7 tys. zł); 

 w 2018 r. zaplanowano - 6.158,3 tys. zł, a wydatkowano według stanu na 
30 września 2018 r. – 4.198,2 tys. zł (z czego: wynagrodzenia i pochodne – 
3.671,2 tys. zł, umowy zlecenia 45 tys. zł, usługi poligraficzne, pocztowe, 
telefoniczne – 315,7 tys. zł, szkolenia 2,2 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia 
– 158,6 tys. zł oraz delegacje służbowe – 5,5 tys. zł). 

(akta kontroli, str. 182)  

W kontrolowanym okresie MUW podejmował szereg działań w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu środków finansowych przeznaczonych na zatrudnienie 
w obszarze obsługi cudzoziemców m.in. występując do organów nadzorujących 
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finasowania, w związku ze znacznym 
wzrostem liczby spraw. Wnioskowano o uruchomienie rezerwy celowej budżetu 
państwa z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne i nowe zadania. W 2014 r., 
związku ze zmianą od 1 maja 2014 r. przepisów dot. zasad legalizacji pobytu 
cudzoziemców w Polsce oraz napływem obywateli Ukrainy, zaistniała konieczność 
zwiększenia zatrudnienia w Wydziale o dziesięć etatów. W związku z powyższym 
Wojewoda wystąpił do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o uruchomienie 
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dodatkowych środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nowozatrudnionych 
pracowników Wydziału. Środki powyższe nie zostały przyznane. W 2015 r. 
ponownie wystąpiono o uruchomienie dodatkowych środków na 11 nowych etatów 
w Wydziale. W związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy 
celowej w 2015 r. zwiększono zatrudnienie w Wydziale o trzy etaty. 
W związku z tym Urząd podejmował dodatkowe działania wspierające w ramach 
wewnętrznych możliwości. W wyniku przeprowadzanych kolejnych reorganizacji 
zwiększona została liczba etatów, np. decyzja Dyrektora Generalnego z 2014 r. 
o czasowym etatowym wsparciu na czas wzmożonych prac w Oddziale do Spraw 
Cudzoziemców. W związku z istotnym wzrostem liczby spraw w zakresie obsługi 
cudzoziemców w funduszu płac na 2016 r. zwiększona została liczba etatów w tym 
obszarze o kolejne dziesięć, do czasu ewentualnego uzyskania środków z rezerwy 
budżetowej – co nie nastąpiło. Ponadto, czasowo delegowano lub przesuwano 
pracowników z innych wydziałów, w celu wsparcia realizacji zadań priorytetowych, 
w tym zadań w obszarze obsługi cudzoziemców. Dopiero w budżecie Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego na 2018 r. zaistniała znacząca zmiana skutkująca 
zabezpieczeniem środków finansowych w liczbie łącznej 41 etatów, tj. na 
zwiększenie zatrudnienia o 14 członków korpusu służby cywilnej do realizacji spraw 
z zakresu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców oraz 27 członków korpusu służby 
cywilnej do realizacji spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców. 

(akta kontroli, str. 179-181,183-186) 

1.6. Komunikacja z cudzoziemcami za pomocą środków informacyjnych 
dostępnych w siedzibie MUW i na stronie internetowej 
Według stanu na dzień 9 października 2018 r. w Sali Obsługi MUW przeznaczonej 
do obsługi spraw cudzoziemców zlokalizowanej na parterze budynku ul. Przy 
Rondzie 6 w Krakowie w centralnym punkcie w poczekalni umieszczony był duży 
monitor wyświetlający wszystkie niezbędne informacje dla klientów. Ponadto 
w różnych miejscach w Sali Obsługi i na zewnętrz znajdowały się tablice 
informacyjne także w językach obcych (angielski, rosyjski). Dla klientów dostępne 
były wzory dokumentów (w tym przykładowo wypełnione) też w różnych językach 
(angielski, rosyjski, ukraiński). Klientom wydawane były także broszury informacyjne 
na temat załatwianych spraw w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.  
Na stronie internetowej Urzędu zamieszczone były informacje dla klientów 
załatwiających sprawy – cudzoziemców oraz przedsiębiorców zatrudniających 
cudzoziemców: informacje dla przyszłych pracodawców chcących zatrudnić 
cudzoziemców, pouczenia dla cudzoziemców o zasadach i trybie postępowania oraz 
o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach (istniała możliwość 
wyboru języka). Do informacji można był łatwo dotrzeć (były czytelne odnośniki 
i przekierowania). Istniała możliwość elektronicznego składania wniosków 
o zezwolenia na pracę. W pozostałym zakresie nie było możliwości wypełniania 
i przesyłania elektronicznie formularzy i wniosków.  

(akta kontroli, str. 862-880)  

Według stanu na 6 grudnia 2018 r. również przy nowootwartej Sali Obsługi 
znajdowały się tablice informacyjne także w językach obcych. Dla klientów dostępne 
były wzory dokumentów, broszury informacyjne (w języku angielskim, rosyjskim i 
ukraińskim). 

(akta kontroli, str. 862-880 ) 

W Wydziale uruchomiona została infolinia/informacja obsługiwana przez 10 
konsultantów w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE (FAMI) pt.: 
„Doposażenie w sprzęt IT i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych 
i multimedialnych wspierających realizację zadań Wojewody Małopolskiego 
dotyczących obywateli państw trzecich oraz utworzenie i zapewnienie działania 
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infolinii dedykowanej powyższym zagadnieniom”. Zespół konsultantów udzielał 
pomocy i informacji obywatelom państw trzecich oraz obywatelom RP – 
współmałżonkom, partnerom, pracodawcom i pełnomocnikom cudzoziemców we 
wszelkich sprawach z zakresu pobytu i pracy w Polsce. W tym celu w Urzędzie 
zostało uruchomionych dziesięć stanowisk infolinii/informacji: 

 dwa okienka informacyjne wyposażone w dostępne systemy i telefony na sali 
obsługi cudzoziemców; 

 dwa mobilne punkty na Sali Obsługi (konsultanci przemieszczający się po sali 
pośród obywateli państw trzecich, pomagający wypełniać wnioski, sprawdzający 
poprawność wypełnienia już przygotowanych aplikacji, weryfikujący załączane 
dokumenty i informują o ewentualnych brakach, kierujący także klientów do 
odpowiednich okienek obsługowych); 

 dwa stałe stanowiska telefoniczne zlokalizowane na VIII piętrze; 

 cztery stanowiska e-mail zlokalizowane na VIII piętrze.  
Pomoc udzielana była w języku polskim i kilku językach obcych: angielskim, 
rosyjskim, francuskim, ukraińskim, tureckim.  
W ramach Wydziału Polityki Społecznej (ul. Basztowa 22) działał punkt 
konsultacyjny dla cudzoziemców utworzony w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków UE (FAMI) pt.: „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie 
w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”. W tym celu uruchomiono punkt 
informacyjno-doradczy, który rozpoczął działalność 22 października 2018 roku. 
Punkt utworzony został w celu zapewnienia cudzoziemcom przebywającym na 
terenie województwa małopolskiego kompleksowego doradztwa, pomocy i informacji 
(w tym pomocy prawnej i psychologicznej). Pomoc udzielana była w języku polskim, 
rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim. 

(akta kontroli, str. 862-880) 

1.7. Współpraca MUW z innymi organami i instytucjami w zakresie dotyczącym 
cudzoziemców 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na bieżąco monitorował proces 
realizacji spraw z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz podejmował 
szereg działań, mających na celu jego usprawnienie. Prowadzone były działania 
szkoleniowe i edukacyjne, m.in.: dla pracodawców zatrudniających lub chcących 
zatrudnić cudzoziemców, dla reprezentantów firm relokacyjnych świadczących 
usługi na terenie województwa małopolskiego, dla cudzoziemców studiujących 
w Polsce, dla reprezentantów samorządów, dla kierownictwa Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy (WUP) i Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) oraz wojewódzkiej 
i powiatowych rad rynku pracy z województwa małopolskiego oraz pracowników 
urzędów pracy. Łącznie w kontrolowanym okresie Wydział zorganizował 
i przeprowadził kilkadziesiąt ww. spotkań, szkoleń i warsztatów, jak również 
przedstawiciele Wydziału brali udział w spotkaniach, szkoleniach organizowanych 
przez inne podmioty. Przykładowo w 2014 r. MUW współpracował z organizacjami 
pozarządowi i grupami cudzoziemców w trakcie realizacji projektu Wojewody 
Małopolskiego „Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze 
społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się 
w województwie małopolskim”, w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 
Integracji Obywateli Państw Trzecich. Od 2015 r. pracownicy Wydziału uczestniczyli 
w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. MUW 
współpracował m.in.: z Zakładem Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk w realizacji programu badawczo-rozwojowego „SIC – Modułowy 
Wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy 
ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”, z Uniwersytetem Jagiellońskim w zakresie 
przygotowania raportu pt. „Imigranci z Ukrainy w Małopolsce”. Ponadto MUW 
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współpracował m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Małopolskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Obcokrajowców, Stowarzyszeniem Rozwoju 
i Integracji Młodzieży STRIM, Fundacją Polska Tajlandia, Centrum Społeczności 
Żydowskiej w Krakowie „JCC Kraków”. Przedstawiciele Urzędu uczestniczyli 
w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Współpracy na rzecz realizacji 
programu „Otwarty Kraków” oraz w spotkaniach organizowanych w Izbie 
Administracji Skarbowej w Krakowie z udziałem przedstawicieli tej Izby, Państwowej 
Inspekcji Pracy (PIP), Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Grodzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie.  
Ponadto prowadzona była stała współpraca z organami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego, skutkująca lepszą wymianą 
informacji i właściwą identyfikacją nadużyć i zagrożeń. Współpraca była prowadzona 
w obszarach:  

 opiniowania wniosków w sprawie legalizacji pobytu (Karpacki Oddział Straży 
Granicznej (SG), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Komenda 
Wojewódzka Policji w Krakowie (KWP)); 

 w ramach toczących się postępowań legalizacyjnych (Straż Graniczna, komendy 
wojewódzkie, powiatowe, komisariaty Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji 
(CBŚP), ABW, prokuratury, Krajowa Administracja Skarbowa),  

 wymiany informacji, zgłaszania nieprawidłowości i podejrzeń naruszenia 
porządku prawnego. 

Ponadto organizowane były z ww. organami spotkania konsultacyjne, warsztaty, 
grupy robocze. Przykładowo w 2017 r. odbyło się spotkanie Wojewody 
Małopolskiego i pracowników Wydziału z Dyrektorem Delegatury ABW, 
Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem Karpackiego Oddziału SG, 
Dyrektorem Zarządu CBŚP w Krakowie pt. „Zjawisko nielegalnej migracji – nowe 
zagrożenia”.  
W związku z realizacją obowiązków służbowych Wydział na bieżąco przekazywał 
właściwym organom informacje dotyczące: podejrzeń naruszenia porządku 
prawnego, ujawnionych nieprawidłowości (mogących skutkować naruszeniem 
prawa), podejrzeń związanych z naruszeniem interesu fiskalnego RP, podejrzeń 
związanych z naruszeniem przepisów prawa pracy i ZUS, pozyskanych informacji, 
których wykorzystanie przez właściwe służby może skutkować zwiększeniem 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa państwa.  

(akta kontroli, str. 187-199) 

1.8. Projekty i programy na rzecz cudzoziemców 
W kontrolowanym okresie MUW brał udział następujących projektach: 

 w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych SOLID w projekcie „Doposażenie 
służb Wojewody Małopolskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi 
systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria – etap II”. Projekt został zakończony 
30 czerwca 2014 r. Łączna kwota dofinansowania z UE wyniosła 246.873,47 zł. 
Celem projektu było usprawnienie obsługi ruchu wizowego oraz spraw 
cudzoziemców, zwiększenie efektywności działań związanych z legalizacją 
pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz osiągnięcie gotowości do realizacji 
nowych zadań, które miały być wprowadzone w nowej ustawie o cudzoziemcach. 
Cele projektu zostały zrealizowane poprzez doposażenie Wydziału (m.in. 
w czytniki linii papilarnych, system utrwalający dźwięk i obraz z czynności 
realizowanych z udziałem stron i świadków w sprawach cudzoziemców); 

 w projekcie Wojewody Małopolskiego zakończonym w 2014 r. „Analiza sytuacji 
i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na 
przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie 
małopolskim”. Projekt zakładał realizację trzech celów: zbadanie procesu 
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integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym na 
przykładzie województwa małopolskiego, zdefiniowanie stanu faktycznego 
i potrzeb w zakresie integracji na poziomie lokalnym, zaproponowanie dobrych 
praktyk i rekomendacji odnoszących się do problematyki integracji 
cudzoziemców w Polsce. Cele projektu zostały zrealizowane. Wyniki pracy 
zostały zebrane w publikacji „Imigranci w Małopolsce: między integracją, 
asymilacją, separacją, marginalizacją”, a także zaprezentowane na konferencji 
podsumowującej projekt; 

 w ramach FAMI w projekcie „Doposażenie w sprzęt IT i wdrożenie 
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych wspierających 
realizację zadań Wojewody Małopolskiego dotyczących obywateli państw 
trzecich oraz utworzenie i zapewnienie działania infolinii dedykowanej 
powyższym zagadnieniom”. Całkowity budżet projektu wynosił 2.610.455,00 zł, 
wkład FAMI – 1.957.841,25 zł. Celem projektu było doposażenie w sprzęt (m.in. 
zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt biometryczny, czytniki 
linii papilarnych, czytniki dokumentów) oraz rozbudowa systemu ERS – 
Elektroniczny Rejestr Spraw i wyposażenie go w dodatkowe funkcje, które miały 
się przyczynić do poprawy warunków pracy oraz przyspieszenia i usprawnienia 
procesu pozyskiwania przez obywateli państw trzecich informacji o statusie 
sprawy. Projekt był w trakcie realizacji; 

 w ramach FAMI w projekcie „Modernizacja strefy obsługi klienta wraz 
z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych od obsługi obywateli 
państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie”. Całkowity 
budżet projektu wynosił – 1.680.000,00 zł, wkład FAMI -1.260.000,00 zł. Celem 
projektu było przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach 
siedziby Wydziału przeznaczonych do załatwiania spraw obywateli państw 
trzecich oraz doposażenie tych pomieszczeń w sprzęt biurowy. Strefa klienta 
miała zapewniać komfortowe warunki obsługi klienta, z nowoczesnym systemem 
elektronicznego zarządzania ruchem klientów umożliwiającym uruchomienie 
funkcji umawiania wizyt klientów przez internet. Projekt był w trakcie realizacji.  

(akta kontroli, str. 200-246)  

1.9. Skargi, petycje dotyczące organizacji, zasobów, polityki informacyjnej lub 
współpracy z innymi instytucjami 
W kontrolowanym okresie w MUW zostało złożonych 90 skarg dotyczących obsługi 
cudzoziemców, w tym w: 2014 r. – 27 (wszystkie dotyczyły jednego cudzoziemca), 
w 2015 r. – dwie, w 2016 r. – cztery, w 2017 r. – 22 i do 30 września 2018 r. – 34. 
Spośród 90 skarg: jedną po rozpatrzeniu uznano za zasadną, jedną według 
właściwości przekazano do UdSC, dwie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
jedna została wycofana, jedna sprawa była w toku, pozostałe 84 skargi zostały 
uznane za bezzasadne. Szczegółowemu badaniu poddano pięć losowo wybranych 
skarg po jednej złożonej w każdym roku z całego kontrolowanego okresu. Zbadane 
skargi dotyczyły: 

 braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Kierownikiem Oddziału. 
Skarga została uznana za bezzasadną. Stronę poinformowano o sposobie 
uzyskania niezbędnych informacji, w tym o wyznaczeniu referenta sprawy; 

 niewłaściwego zachowania pracownika Sali Obsługi. Skarga rozstała uznana za 
zasadną. Stronę poinformowano, iż przeprowadzono rozmowę z pracownikami 
Sali Obsługi, którym zalecono dołożenie wszelkich starań, aby podnieść jakość 
obsługi klientów; 

 niewłaściwego zachowania pracownika i udzielenia nieprawidłowych informacji. 
Skarga została uznana za bezzasadną. Stronę poinformowano, iż pracownik miał 
prawo mieć wątpliwości ze względu na odmienny zapis imienia i nazwiska 
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cudzoziemca w paszporcie i karcie pobytu, po wyjaśnieniu rozbieżności przez 
Kierownika Sali Obsługi Cudzoziemców wniosek został poprawnie przyjęty; 

 sposobu obsługi cudzoziemców w Wydziale. Skarga została uznana za 
bezzasadną. Stronę poinformowano, iż istnieją różne sposoby aplikowania. 
Dobór sposobu aplikowania należy do cudzoziemca. Osoba chcąca uzyskać 
zezwolenie, powinna złożyć wniosek w takim terminie, by uwzględnić okres 
niezbędny do właściwej realizacji postępowania i wydania decyzji ostatecznej; 

 zachowania Kierownika Sali Obsługi. Skarga została uznana za bezzasadną. 
Stronę poinformowano, iż zadaniem Kierownika Sali Obsługi jest nadzór nad 
prawidłowym funkcjonowaniem Sali Obsługi Cudzoziemców, w tym nad 
pobieraniem przez jedną osobę większej ilości numerów w systemie 
„Kolejkowicz”, czy próby wykorzystania pozostawianych numerów zamiast 
pobrania nowych, w celu skrócenia czasu oczekiwania na obsługę.  

(akta kontroli, str. 247-282) 

Zgodnie z art. 14a Kpa organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę 
działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów. 
W MUW na stronie muw.pl nie były udostępniane kwestionariusze umożliwiające 
ocenę działania Urzędu, była tam natomiast zakładka „Napisz do nas”, w której 
dostępne były adresy e-mail, poprzez które klienci mogli m.in. dokonać oceny 
działania Urzędu. Możliwość dokonania takiej oceny istniała także pośrednio 
poprzez złożenie wniosku.  

(akta kontroli, str. 283-284) 

Analiza losowo wybranych postępowań o udzielenie zezwolenia na pracę oraz 
postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy lub stały)14, w których 
strony wystosowały do Urzędu pisma ze skargą na przewlekłość prowadzonego 
postępowania wykazała, iż wszystkie tego typu sprawy zostały potraktowane jak 
ponaglenia w myśl art. 37 Kpa i skierowane do organu wyższej instancji, 
tj. w przypadku zezwoleń na pracę do ministra właściwego do spraw pracy i polityki 
społecznej, a w przypadku zezwoleń na pobyt (czasowy lub stały) do Szefa UdSC. 
Spośród wybranych do badania postępowań w jednym przypadku Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wydał postanowienie uznające, iż Wojewoda 
podczas postępowania dopuścił się bezczynności, ale bezczynność nie miała 
miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w jednym przypadku MRPiPS wydał 
postanowienie stwierdzające, iż Wojewoda nie dopuścił się bezczynności ani 
przewlekłości postępowania, w jednym przypadku postanowienie wydał Szef UdSC 
(uznając ponaglenia jako nieuzasadnione), w pozostałych sprawach do dnia 
zakończenia kontroli nie zostały wydane postanowienia organów wyższej instancji.  

(akta kontroli, str. 285)  

1.10. Inne trudności i ograniczenia związane z organizacją, poziomem 
zasobów, polityką informacyjną oraz współpracą z innymi instytucjami 
W kontrolowanym okresie MUW napotykał na szereg trudności i ograniczeń 
związanych z obsługą cudzoziemców m.in.: problemy kadrowe, problemy 
organizacyjne i lokalowe związane z nagłym wzrostem spraw dotyczących 
legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. 
W całym kontrolowanym okresie MUW kilkakrotnie informował UdSC 
o zwiększającym się obciążeniu pracą służb Wojewody realizujących zadania 
związane z legalizacją pobytu oraz pracy cudzoziemców. 

(akta kontroli, str.286-303)  

                                                      
14  Pięć postępowań w zakresie udzielania zezwolenia na pracę i dziesięć postępowań w zakresie udzielenia 

zezwoleń na pobyt (czasowy lub stały), przy czym jedno z pięciu ponagleń w zakresie udzielenia zezwolenia 
na pracę i trzy z dziesięciu ponagleń w zakresie udzielenia zezwoleń na pobyt zostały wycofane.  
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W maju 2018 r. Wojewoda Małopolski przesłał do MSWiA oraz UdSC informację na 
temat sytuacji Wydziału i podejmowanych działań, mających na celu usprawnienie 
i przyspieszenie postępowań administracyjnych w sprawach legalizacji pobytu 
i pracy cudzoziemców. Według treści ww. informacji województwo małopolskie było 
jednym z wiodących w skali kraju obszarów imigracyjnych, co nakłada na służby 
wojewody zwiększoną liczbę obowiązków oraz konieczność sprostania 
oczekiwaniom klientów indywidualnych i instytucjonalnych, przy zachowaniu 
należytej staranności w zakresie zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Przekazane w 2018 r. do budżetu Wojewody Małopolskiego środki 
finansowe na rzecz utworzenia nowych etatów w Wydziale, miały bardzo duże 
znaczenie dla sprawności funkcjonowania służb wojewody w zarządzaniu 
migracjami na poziomie lokalnym. Konieczne jest natomiast pozyskanie kolejnych 
etatów i przede wszystkim zwiększenie wynagrodzeń pracowników realizujących 
zadania dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców. (…) szczupłość zasobów 
kadrowych MUW i niski poziom wynagrodzeń w stosunku do wagi realizowanych 
zadań, utrudnia elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy 
i uniemożliwiały zapewnienie płynności procesu wydawania zezwoleń na pobyt 
i pracę cudzoziemców. Z uwagi na wielość przepisów z zakresu legalizacji pobytu 
i pracy cudzoziemców oraz bezpośredni kontakt z klientem, w tym przede wszystkim 
klientem cudzoziemcem, nierzadko osoby zgłaszające swoją kandydaturę podczas 
naborów ostatecznie rezygnują z nawiązania stosunku pracy z Urzędem. Czynności 
realizowane przez Wydział wymagają szczególnych predyspozycji do pracy 
z trudnym klientem oraz specjalistycznej, wręcz unikalnej niejednokrotnie wiedzy. 
Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców wymaga nie tylko znajomości 
przepisów merytorycznych, ale także kompetencji językowych, znajomości 
przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 
księgowości, ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa cywilnego, prawa 
karnego, prawa pracy, prawa wspólnotowego itd. oraz posiadania predyspozycji do 
pracy z klientem pochodzącym nierzadko z innych kręgów kulturowych i klientem 
instytucjonalnym, jakim są przedstawiciele firm zatrudniających obcokrajowców. 
Nowi pracownicy po zdobyciu wiedzy i doświadczenia po kilku miesiącach pracy 
odchodzą do sektora prywatnego lub administracji samorządowej, gdzie mają 
zapewnione konkurencyjne warunku pracy. Coraz trudniejsze staje się zatrzymanie 
wykwalifikowanych pracowników, którzy w chwili obecnej stanowią filar 
funkcjonowania Wydziału i tylko dzięki ich osobistemu zaangażowaniu i zdobytej na 
przestrzeni lat pracy wiedzy stanowią oparcie dla młodszych stażem kolegów. (…) 
osoby prowadzące postępowania w każdej sprawie muszą przeanalizować 
kilkadziesiąt, a w przypadku zezwoleń pobytowych nawet kilkaset dokumentów, 
zweryfikować ich autentyczność, wystąpić do innych służb i instytucji o stosowną 
informację na temat cudzoziemca, w większości spraw konieczne jest także 
przesłuchanie cudzoziemca i świadków oraz stały kontakt z klientem, w tym także 
udzielanie mu informacji, również w języku obcym. Identyfikowane nadużycia, próby 
obejścia przepisów i podawanie przez cudzoziemców fałszywych informacji oraz 
aktualna sytuacja międzynarodowa i rosnące zagrożenie terroryzmem, nakładają na 
urząd obowiązek wnikliwego przeprowadzenia postępowań, mających na celu 
stwierdzenie czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium naszego kraju nie 
zagraża porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznemu kraju. 
Zintensyfikowaniu uległy też zjawiska związane z nielegalną migracją i próbami 
wyłudzeń zezwoleń pobytowych oraz zezwoleń na pracę. Coraz częstszym 
procederem jest podawanie przez obywateli państw trzecich fikcyjnych adresów 
zamieszkania, co skutkuje koniecznością podejmowana dodatkowych działań 
wyjaśniających (np. oględziny miejsca zamieszkania, realizowane przez 
pracowników Wydziału, posiadających doświadczenie w pracy w terenie). 
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Konieczna jest także właściwa weryfikacja składanych przez strony postępowań 
oświadczeń i dokumentów, a w przypadku powzięcia wątpliwości co do ich 
autentyczności podjęcie stosownych działań i współpracy z innymi organami, m.in. 
Konsulami, Strażą Graniczną, Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Prokuraturą i Administracją Skarbową. W szczególnych przypadkach związanych 
z ochroną bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w sprawach 
cudzoziemców wpływają materiały niejawne, których wykorzystanie w ramach 
toczących się postępowań wymaga szczególnych procedur i może być realizowane 
tylko przez bardzo doświadczonych pracowników Wydziału.  

(akta kontroli, str. 304-323) 

Pismem z 29 października 2018 r. MUW informował Szefa UdSC o sytuacji 
kadrowej Wydziału i jednocześnie wnioskował o dalsze wsparcie ze strony Organów 
Centralnych, dostosowane do dynamicznie zmieniającej się sytuacji migracyjnej 
w kraju, m.in. poprzez: 

 pozyskanie znacznych środków z funduszy Unii Europejskiej. Konieczne jest 
wsparcie Wydziału środkami finansowymi w kolejnych naborach projektów 
w ramach FAMI. Zasadne jest, aby uwzględniono wzrastające potrzeby Wydziału 
i umożliwiono aplikowanie o dofinansowanie w ramach dodatkowych naborów. 
Środki te zostaną przeznaczone na działania bezpośrednio wpływające na 
poprawę obsługi klientów oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie 
zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców; 

 pozyskanie kolejnych etatów i zwiększenie wynagrodzeń pracowników 
realizujących zadania dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców. Wzmocnienia 
etatowe powinny przebiegać równolegle z doposażeniem służb wojewodów 
w niezbędny, nowoczesny sprzęt i poprawą sytuacji lokalowej. Jednocześnie 
umożliwienie odpowiedniego wdrażania nowej kadry w tematykę realizacji zadań 
dotyczących cudzoziemców, które aktualnie ogranicza się do przekazania 
podstawowych informacji przez doświadczonych pracowników tym 
nowozatrudnionym. Konieczność szkoleń ogólnych, szkoleń branżowych 
i innych, w wyniku których Wojewoda będzie mógł sprawniej i lepiej realizować 
zadania; 

 zmiany organizacyjno-prawne, wyeliminowanie niejednoznacznych zapisów 
ustawy i ujednolicenie procedury w skali kraju. Zasadnym wydaje się podjęcie 
zdecydowanych działań na szczeblu centralnym, w zakresie realnego wsparcia 
wojewodów w obsłudze obywateli państw trzecich, pracodawców oraz „klientów 
biznesowych” w tym inwestorów zagranicznych. Diagnozowana jest potrzeba 
wprowadzenia zmian prawnych dostosowanych do skali zjawiska imigracji, 
zwłaszcza imigracji gospodarczej, automatyzacji przebiegu poszczególnych 
zadań, a także zdecydowanego uproszczenia procedur i ich ujednolicenia w skali 
kraju. W wyniku rozmów z pracownikami innych Urzędów Wojewódzkich można 
odnieść wrażenie, iż ten sam zapis w ustawie (np. wymóg potwierdzenia 
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego) daje możliwość różnych interpretacji, 
w związku z czym różny jest także katalog wymaganych przez poszczególnych 
Wojewodów dokumentów (i ich okresu ważności) potwierdzających ww. 
okoliczności. Konieczna jest również cyfryzacja procesów, zastosowanie 
ustandaryzowanych narzędzi informatycznych wspierających pracę Wojewodów 
oraz wymianę informacji z innymi organami. Sprawę komplikuje także 
przenikanie się w ramach małych komórek organizacyjnych zadań z zakresu 
nadzoru dwóch resortów (rynek pracy i legalizacja pobytu), nierzadko podział 
realizowanych przez pracowników zadań jest nieostry, bądź działania te 
nakładają się na siebie, co utrudnia kwestię nadzorczą i sprawozdawczą oraz 
wprowadzanie innowacji. Nie można brać pod uwagę tylko statystyk dotyczących 
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wzrostu liczby wniosków. Wraz z napływem imigrantów do kraju Urzędy 
Wojewódzkie spotykają się z coraz to nowszymi zadaniami(…). Proporcjonalnie 
do wzrostu liczby cudzoziemców, rośnie liczba zapytań ze Straży Granicznej, 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Placówek Medycznych. Kilkadziesiąt pism 
w sprawie weryfikacji statusu cudzoziemca tygodniowo MUW otrzymuje od 
Sądów oraz Policji. Stale rośnie także liczba zapytań prasowych, naukowych  
i o dane statystyczne. Tego typu sprawy są przez Małopolski Urząd Wojewódzki 
realizowane we własnym zakresie, w oparciu m.in. o Hurtownie Danych 
Cudzoziemiec, która jest bardzo pomocnym systemem, natomiast generowanie 
raportów z HDC jest procesem czasochłonnym, warto byłoby rozbudować 
i zmodernizować system uwzględniając aktualne potrzeby. W sprawach 
cudzoziemców konieczne byłoby także zwiększenie liczby oględzin lokali, które 
jak pokazują przykłady prowadzonych postępowań są najlepszym materiałem 
dowodowym, pozwalającym wyjaśnić wiele kwestii jednocześnie i wykrywać 
ewentualne nieprawidłowości. Z uwagi na niedobory kadrowe, liczba 
realizowanych oględzin jest bardzo mała. Standaryzacji i jasnych wytycznych 
wymagają także kontakty ze Strażą Graniczną, kwestia dyżurów pełnionych 
przez funkcjonariuszy SG w Urzędach Wojewódzkich, jakość realizowanych 
wywiadów środowiskowych oraz współpraca i inicjatywa wykazywana poprzez 
poszczególne placówki w skali kraju jest bardzo różna.  

(akta kontroli, str. 324-371) 
 

W działalności MUW w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: zakresy czynności pracowników Wydziału były aktualizowane 
z kilkumiesięcznym z opóźnieniem, a opisy stanowisk pracy w ogóle nie zostały 
zaaktualizowane stosownie do zmian organizacyjnych w Wydziale. 

(akta kontroli, str. 94-176) 

W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn opóźnień w sporządzaniu zakresów 
czynności i aktualizacji opisów stanowisk pracy Dyrektor Wydziału podał, iż 
spowodowane to było dużym obciążeniem pracą oraz ciągłą rotacją pracowników. 
Priorytetową sprawą była zapewnienie sprawnej obsługi klientów MUW i prawidłowe 
prowadzenie postępowań administracyjnych. Z uwagi na zatrudnienie dużej liczby 
nowych pracowników i w związku ze zmianami przepisów konieczne było właściwe 
przeszkolenie pracowników. Niezbędne było też bieżące zdiagnozowanie potrzeb 
wprowadzenia zmian zadań i czynności wykonywanych na poszczególnych 
stanowiskach. Wszystkie te okoliczności, jak również to, że zmiany organizacyjne 
skutkowały też zmianą kierowników spowodowały opóźnienia w opracowaniu 
nowych zakresów czynności. 

(akta kontroli, str. 391-392)  

Organizacja pracy, polityka informacyjna, jak również współpraca z innymi 
instytucjami w zakresie obsługi spraw dotyczących cudzoziemców były adekwatne 
do realizowanych zadań. Natomiast niewystarczające były zasoby kadrowe 
i warunki lokalowe w stosunku do liczby prowadzonych spraw z zakresu obsługi 
cudzoziemców.  
  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Wpływ obowiązujących przepisów prawa oraz procedur 
wewnętrznych na obsługę cudzoziemców oraz na 
poziom zadowolenia cudzoziemców 

2.1. Kierunki (plany) działania w zakresie obsługi cudzoziemców i ich 
zgodność z polityką migracyjną kraju 
Wydział podejmował szereg działań w obszarze spraw cudzoziemców, 
zmierzających do większej efektywności realizowanych zadań, w obliczu 
narastającej presji migracyjnej. W ramach dalszych działań planowane było 
przeprowadzanie kolejnych zmian organizacyjnych. Kontynuowane miały być 
działania zmierzające do pozyskania nowych pracowników i ustabilizowania kadry 
(docenienie i zatrzymanie doświadczonej kadry). Wydział sygnalizował potrzebę 
zmian prawnych i procedur związanych z problematyką wjazdu, pobytu i pracy 
obywateli państw trzecich. Wnioskowano o realne, wielowymiarowe wsparcie 
wojewodów w obsłudze obywateli państw trzecich, pracodawców oraz „klientów 
biznesowych” w tym inwestorów zagranicznych. Diagnozowana była potrzeba 
wprowadzenia zmian prawnych dostosowanych do skali zjawiska imigracji, 
zwłaszcza imigracji gospodarczej, automatyzacji przebiegu poszczególnych zadań, 
a także zdecydowanego uproszczenia procedur i ich ujednolicenia w skali kraju. 
W związku z powyższym opracowano postulaty legislacyjne i propozycje innych 
rozwiązań, które planowano doskonalić i dostosowywać do zmieniającej się sytuacji 
migracyjnej. W wystąpieniach do różnych organów podnoszone były postulaty 
dotyczące cyfryzacji procesów, zastosowania zestandaryzowanych narzędzi 
informatycznych wspierających pracę wojewodów oraz wymianę informacji z innymi 
organami. Wydział aktywnie uczestniczył w procesie opracowania propozycji zmian 
prawnych oraz przebudowy procesów związanych z wymianą informacji. Jednym 
z obszarów takiej aktywności był udział Wojewody Małopolskiego w pilotażowym 
projekcie wdrożenia „modułu opiniowania zagrożeń”. Ponadto trwały prace nad 
ostatecznym przygotowaniem dokumentacji na potrzeby budowy narzędzia 
informatycznego tzw. ERS II (zadanie współfinansowane ze środków FAMI). 
W ramach projektu FAMI w grudniu 2018 r. została uruchomiona druga sala obsługi 
cudzoziemców (I sala obsługi została oddana do użytku w lipcu 2018 r.). 
Zakończona została przebudowa strefy obsługi na parterze zajmowanego przez 
Wydział budynku. Udoskonaleniu uległ również proces obsługi obywateli państw 
trzecich i pracodawców. Natomiast w 2019 r. ma zostać zakupiona infrastruktura 
multimedialna, która podnieść ma na wyższy poziom komunikację z klientami 
(zostaną mi.in. przygotowane dedykowane materiały multimedialne, wspierające 
proces legalizacji pobytu i pracy). 
Na 2019 r. zaplanowano wprowadzenie i uruchomienie informatycznego narzędzia 
ERS II. Dotychczas funkcjonujący system ERS miał zostać rozbudowany o szereg 
dodatkowych funkcji, które maksymalnie zautomatyzują pracę Wydziału i ograniczą 
liczbę czynności technicznych. Przed przystąpieniem do prac planistycznych 
przeprowadzono pogłębioną diagnozę potrzeb wśród pracowników oraz klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych.  
Ponadto w związku z propozycją nawiązania współpracy pomiędzy Wojewodą 
Małopolskim a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i innymi podmiotami 
w ramach programu INTERREG (program UE) „Ponadnarodowe działania na rzecz 
doskonalenia umiejętności i kompetencji w zakresie tworzenia lokalnych inicjatyw 
przedsiębiorczości społecznej wśród migrantów w Europie Środkowej 
(TASK4COME)” Wydział opracował dokumenty aplikacyjne i założenia do projektu. 
Celem projektu TASK4COME było wsparcie przedsiębiorczości i rozwoju 
regionalnego poprzez promowanie przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości 
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społecznej wśród imigrantów. Działania te mają wpłynąć pozytywnie na społeczną 
i ekonomiczną integrację imigrantów w Europie Środkowej, poprzez wykorzystanie 
przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia wspierającego innowacje społeczne 
i rozwój gospodarczy. Również w ramach Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego Wydział na bieżąco we własnym zakresie aplikował o środki na 
sfinansowanie kosztów szkoleń służb Wojewody Małopolskiego realizujących 
zadania wynikające z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia. MUW utrzymywał 
stały kontakt z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. W związku 
z potencjalną możliwością udziału w nowych naborach FAMI, opracowano założenia 
nowych projektów dotyczących m.in.: 

 prac remontowo adaptacyjnych na I i II piętrze zajmowanego przez Wydział 
budynku; 

 kontunuowania obecnego zadania „infolinii i informacji” wspierającego politykę 
informacyjną z zakresu legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich; 

 przedsięwzięć szkoleniowych dedykowanych dla służb wojewody małopolskiego; 

 rozbudowy narzędzi informatycznych; 

 zakupów sprzętowych. 
Ponadto Wydział wykorzystywał i planował wykorzystywać dalej środki Funduszu 
Pracy na realizację przedsięwzięć szkoleniowych i zakup sprzętu. Wydział wystąpił 
również z inicjatywą udziału w projekcie „Polska Cyfrowa” w ramach wprowadzania 
nowych e-usług, usprawniających procedowania spraw m.in. z zakresu 
cudzoziemców 
Przewidywano wzmocnienie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za 
ochronę bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, skutkujące lepszą 
wymianą informacji i właściwą identyfikacją nadużyć i zagrożeń. 
Kontynuowana i rozwijana miała być również współpraca z Oddziałem do Spraw 
Integracji Cudzoziemców Wydziału Polityki Społecznej, w ramach realizacji projektu 
„Małopolska Przyjazna Cudzoziemcom”. 
Przewidywano uczestnictwo pracowników Wydziału w różnych inicjatywach 
związanych z problematyką pobytu, pracy i integracji cudzoziemców, w tym 
organizowanych przez krakowskie uczelnie, organizacje i stowarzyszenia oraz inne 
instytucje. Powyższe działania miały na celu promowanie idei legalnej migracji oraz 
poprzez współpracę z innymi podmiotami podejmowanie działań podnoszących na 
wyższy poziom usługi świadczone przez Wydział. 
Prowadzona miała być dalsza wymiana doświadczeń z przedstawicielami innych 
urzędów wojewódzkich, mająca na celu wypracowanie dobrych praktyk związanych 
z obsługą spraw cudzoziemców. 
Kontynuowano rozmowy z dyrekcją Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie 
pozyskania dodatkowej powierzchni biurowej w zajmowanym obecnie budynku.  

(akta kontroli, str. 393-404) 

2.2. Udział Wojewody w zmianach ustawy o cudzoziemcach i aktach 
wykonawczych 
W styczniu 2015 r. w nawiązaniu do ustaleń podjętych na spotkaniu Wojewodów 
w grudniu 2014 r. Dyrektor Wydziału wystąpił do Dyrektora Wydziału Spraw 
Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z rekomendacjami 
dotyczącymi zmian w ustawie o cudzoziemcach, w tym m.in.: 

 w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę, niebieska karta 
art. 114, art. 127 – odstąpienie od wymogu przekładania opinii starosty, 

 rozważenie zupełnej rezygnacji z konieczności „badania rynku pracy” 
w prowadzonych postępowaniach w przedmiocie udzielenia zezwoleń na pobyt 
czasowy, 
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 w postępowaniach dotyczących łączenia rodzin, dopuścić możliwość 
przekwalifikowania wniosku. 

(akta kontroli, str. 405-408) 

W 2015 r. Wydział po spotkaniu zespołu eksperckiego ds. przygotowania zmian do 
ustawy o cudzoziemcach przesłał do UdSC propozycje zmian: w zakresie zezwoleń 
na pobyt czasowy proponowano wprowadzić zapis, iż postępowanie w takiej 
sprawie powinno się zakończyć nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego 
wszczęcia, unieważnienie zezwoleń na pobyt czasowy z mocy prawa po trzech 
miesiącach od ustania celu pobytu, w art. 114 ust.1 pkt 3 – rezygnacja z opinii 
starosty w celu weryfikacji czy podmiot powierzający wykonanie pracy nie ma 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na rynku lokalnym.  

(akta kontroli, str. 409-415) 

Pismem z dnia 29 października 2018 r. MUW przesłał do UdSC informację, iż 
popiera proponowane przez Wojewodę Mazowieckiego zmiany legislacyjne, w tym 
m.in.: 

 wyłączenie stosowania przepisów Kpa z postępowań w sprawie legalizacji 
pobytu cudzoziemców oraz wprowadzenie do ustawy o cudzoziemcach 
uproszczonej procedury i wydłużenie czasu postępowania w sprawach pobytu 
czasowego, stałego i rezydenta do czterech miesięcy; 

 zlikwidowanie opłaty skarbowej za wydawanie zezwoleń i przekształcenie jej 
w opłatę za złożenie wniosku i ustanowienie organu wydającego zezwolenie 
właściwym w sprawie opłat oraz wykorzystanie uzyskiwanych dochodów z tego 
tytułu w celu wzmocnienia polityki migracyjnej i rozbudowę potencjału służb 
migracyjnych (właściwych wydziałów urzędów wojewódzkich); 

 wnioski o zalegalizowanie pobytu powinny być składane wyłącznie w formie 
elektronicznej, bez konieczności ręcznego przenoszenia danych do Systemu 
POBYT. W tym celu należy opracować system spójny z już istniejącymi 
w poszczególnych urzędach wojewódzkich systemami (narzędziami 
wspomagającymi pracę wydziałów). Brak nowoczesnego systemu wspierającego 
pracę wojewodów, w aktualnej sytuacji powoduje dodatkowe opóźnienia 
w realizacji zadań. Postuluje się budowę narzędzia umożliwiającego migrację 
danych – na potrzeby prowadzonych postępowań – z baz POLTAXU, ZUS, 
Straży Granicznej itp.; 

 należy podjąć także wszelkie działania mające na celu rozwiązanie problemów 
instytucjonalnych, wynikających m.in. z „rozbicia” tematu „cudzoziemców” na 
dwie ustawy i dwa piony nadzorcze. Pracownicy innych urzędów wojewódzkich 
sugerują przeniesienie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę typ 
A, B, C, D, E do starostów, jako zadanie zlecone. W obecnej sytuacji 
nadmiernego obciążenia urzędów wojewódzkich, a także w związku z sytuacją 
na rynku pracy należałoby rozważyć powyższą kwestię, podobnie jak rezygnację 
z instytucji informacji starosty, która nie spełnia swojego pierwotnego założenia 
(realizowana w ten sposób ochrona lokalnego rynku pracy jest iluzoryczna).  

Ponadto MUW zwracał uwagę, że podmioty gospodarcze z Małopolski podnoszą, iż 
konsekwencje prawne w przypadku niedopełniania obowiązków związanych 
z zatrudnieniem cudzoziemców są takie same zarówno dla dużych firm, które 
zatrudniają znaczną liczbę pracowników spoza UE, nawet 1000 cudzoziemców, jak 
i dla małych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy zwracali się o rozważenie możliwości 
wprowadzenia zmian formy współpracy dużych firm z Państwową Inspekcją Pracy 
(PIP) i Strażą Graniczną na model funkcjonujący w innych państwach zachodnich, 
w którym funkcjonariusze/inspektorzy mają pod swoją opieką kilka firm. Służą im oni 
pomocą nie tylko w trybie kontroli, ale i szeroko rozumianego doradztwa (prewencja 
i edukacja prawna). 
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Jednocześnie MUW zwrócił się o rozważenie uwzględnienia zmian do ustawy 
o cudzoziemcach zgłaszanych przez Urząd w 2015 r.  

(akta kontroli, str. 324-358,372-390) 

2.3. Opracowane przez MUW zasady obsługi klienta (cudzoziemców). 
W 2015 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców opracowano 
procedurę określającą zasady prowadzenia postępowań administracyjnych 
dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców. Procedura miała zastosowanie do 
postępowań w sprawach: 
1) udzielania zezwoleń na pobyt czasowy, 
2) udzielania zezwoleń na pobyt stały, 
3) udzielanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
4) dokumentów wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin, 
5) wpisywania zaproszeń do ewidencji zaproszeń.  
W procedurze zawarto opis poszczególnych czynności (nazwa i sposób realizacji) 
oraz formy nadzoru i osoby odpowiedzialne. 
W styczniu 2018 r. w MUW opracowano procedurę w zakresie wydawania zezwoleń 
na pracę oraz procedurę uchyleń zezwoleń na pracę. Procedury zawierały nazwy 
czynności jakie należało wykonać związku z przyjęciem wniosku o zezwolenie na 
pracę/wniosku o uchylenie zezwolenia na pracę, szczegółowy opis poszczególnych 
czynności oraz wykonawców czynności.  
Wcześniej w MUW obowiązywała procedura wprowadzona w ramach działań 
naprawczych po kontroli przeprowadzonej w Wydziale w 2004 r.  

(akta kontroli, str. 830-854) 

2.4. Polityka zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w MUW 
Polityka zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich realizowana była w MUW na 
podstawie opracowanego na lata 2013-2020 Programu zarządzania zasobami 
ludzkimi. Określał on pożądany stan docelowy w dziedzinie zarządzania zasobami 
ludzkimi oraz działania w poszczególnych płaszczyznach tego zarządzania. Tryb 
i zasady postępowania przy naborze kandydatów do korpusu służby cywilnej 
wprowadzone zostały zarządzeniem nr 163/11 Dyrektora Generalnego MUW z dnia 
30 listopada 2011 r.15. Uregulowany został również tryb i zasady naboru 
wewnętrznego do korpusu służby cywilnej MUW (zarządzenie Dyrektora 
Generalnego MUW z dnia 27 lutego 2013 r. ). 

(akta kontroli str. 809-826) 
2.5. Polityka informacyjna w MUW 
Podstawowym kanałem informacji w Urzędzie była strona internetowa Urzędu: 
www.muw.pl, gdzie znajdowała się zakładka dedykowana sprawom cudzoziemców 
„dla cudzoziemców”, na której znajdowały się materiały dotyczące różnych kwestii 
(kategorii) z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. W każdej z opisanych 
kategorii znajdowały się szczegółowe wyjaśnienia, zawierające m.in.: informacje na 
temat okoliczności udzielania zezwolenia, podstawy prawnej, niezbędnych 
dokumentów do uzyskania wskazanego tytułu pobytowego, tytułu do pracy lub 
uzyskania świadczenia, oraz wzory formularzy wniosków do pobrania i obszerne 
pouczenia dla klientów. Informacje dedykowane cudzoziemcom na stronie 
internetowej urzędu zamieszczane były z możliwością wyboru języka: polski, 
angielski, francuski, rosyjski. Powyższe informacje oraz dodatkowe kwestie 
zamieszczane były także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Prowadzony był 
także profil MUW na portalach społecznościowych: Twitter i Facebook, gdzie 
zamieszczane były informacje - analogicznie jak na stronie internetowej. W ramach 
kontaktu z mediami wysyłane były komunikaty prasowe do bazy mediów, informując 

                                                      
15  Zmienionym zrządzeniem Dyrektora Generalnego MUW z dnia 27 lutego 2013 r.  

http://www.muw.pl/
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o ważnych wydarzeniach, m.in. takich jak projekty informacyjne i integracyjne dla 
cudzoziemców. W głównej siedzibie MUW, na parterze zlokalizowany był ogólny 
punkt informacyjny. Osoby zgłaszające się z poszczególnymi sprawami były 
szczegółowo instruowane, co do sposobu i miejsca załatwienia sprawy, bądź 
przekierowywane do poszczególnych Wydziałów – w zależności od charakteru 
sprawy.  
W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE (FAMI) utworzono 
i zapewniono działanie infolinii/informacji dedykowanej zagadnieniom z zakresu 
obywateli państw trzecich. Informacje przekazywane były także poprzez 
zamieszczenie plakatów informacyjnych (plakaty dostępne w kilku wersjach 
językowych) w strefie obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 
w strefie obsługi w Delegaturze w Nowym Sączu. Klientom wręczane były także 
papierowe ulotki i informatory oraz pouczenia, zawierające wybrane dla danego 
zagadnienia treści w wybranym przez klienta języku. 
22 października 2018 roku rozpoczęły działalność Punkty Informacyjno-Doradcze 
dla obywateli państw trzecich w Krakowie (siedziba MUW przy ul. Basztowej)  
i w Nowym Sączu (Delegatura Urzędu). Punkty utworzone zostały w celu 
zapewnienia cudzoziemcom przebywającym na terenie województwa małopolskiego 
kompleksowego doradztwa, pomocy i informacji (w tym pomocy prawnej 
i psychologicznej). Pomoc udzielana była w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim 
oraz angielskim, w następujących godzinach: poniedziałki 10.00-18.00, wtorek-
piątek 7.30-15.30.  
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców prowadził również działania 
edukacyjne i szkoleniowe. Ponadto prowadzona była stała współpraca z organami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego, skutkująca 
wymianą informacji i identyfikacją nadużyć i zagrożeń.  

(akta kontroli, str. 416-422) 

2.6. Szkolenia MUW w zakresie spraw związanych z cudzoziemcami 
Wydział w kontrolowanym okresie prowadził różnego typu działania edukacyjne 
i szkoleniowe, m.in.:  

 spotkania informacyjne dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić 
cudzoziemców, obejmujące tematykę związaną z wjazdem, pobytem 
i możliwością zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP oraz zmieniającymi 
się przepisami prawa;  

 szkolenia dla reprezentantów firm relokacyjnych świadczących usługi na terenie 
województwa małopolskiego, których celem były omówienie bieżącej sytuacji 
związanej z imigracją zarobkową do Małopolski, a także wypracowanie dobrych 
praktyk w celu usprawnienia procesu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców;  

 cykliczne szkolenia i prelekcje oraz konsultacje na uczelniach wyższych dla 
cudzoziemców studiujących w Polsce, z zakresu tematyki legalizacji pobytu 
studentów zagranicznych oraz podejmowania legalnego zatrudnienia w Polsce 
w trakcie nauki i po zakończeniu studiów;  

 warsztaty dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, dla 
reprezentantów samorządów; 

 szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców dedykowane dla kierownictwa 
WUP i PUP oraz wojewódzkiej i powiatowych rad rynku pracy z województwa 
małopolskiego oraz pracowników urzędów pracy. 

Przykładowo w 2014 r. MUW prowadził warsztaty „Cudzoziemcy w Małopolsce” 
w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka dla uczniów VII LO w Krakowie, 
prelekcję „Legalizacja pobytu studentów zagranicznych w Polsce” dla słuchaczy 
Centrum Dydaktyki AGH w Krakowie, prelekcję „Małopolska jako obszar migracyjny” 
dla słuchaczy Fundacji Dobra Wola z Ukrainy i Rosji. W 2015 r. MUW prowadził 
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warsztaty „Aktywność zawodowa filarem integracji cudzoziemców w Polsce” dla 
pracowników małopolskich Urzędów Pracy. W 2016 r. MUW prowadził szereg 
szkoleń związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży, warsztaty dotyczące 
legalizacji pobytu i pracy studentów-cudzoziemców w Polsce dla studentów 
i pracowników UJ oraz Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. W 2017 r. 
zorganizowano spotkanie informacyjne „Wymiana informacji z zakresu legalizacji 
pobytu i pracy w Polsce” dla reprezentantów firm outsourcingowych z branży IT 
i ICT oraz przedsiębiorstw relokacyjnych świadczących usługi dla obywateli państw 
trzecich na terenie województwa małopolskiego, warsztaty „Małopolska jako 
wiodący obszar imigracyjny-wdrażanie dobrych praktyk w procesie zatrudniania 
cudzoziemców” dla reprezentantów gmin, instytucji z otoczenia biznesu oraz 
ekspertów zajmujących się profesjonalną obsługą przedsiębiorców i promocją 
gospodarczą, przedstawicieli Krakowskiego Parku Technologicznego. W 2018 r. 
prezentacja Wojewody Małopolskiego w ramach cyklu „Legalizacja pobytu i pracy 
cudzoziemców – wyzwania migracyjne w Małopolsce” dla przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego, spotkanie pracowników Wydziału z przedstawicielami 
podmiotów wdrażających instytucję mobilności pracownika w Małopolsce. Ponadto 
w 2017-2018 Wydział przeprowadził szereg szkoleń dla pracowników PUP, WUP, 
rad rynku pracy z zakresu udzielania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.  

(akta kontroli, str. 187-198) 

2.7. Poziom zadowolenia cudzoziemców z obsługi świadczonej przez MUW  
W trakcie kontroli przeprowadzone zostało badanie ankietowe na temat zadowolenia 
cudzoziemców z poziomu ich obsługi przez MUW. Łącznie 62 cudzoziemców 
zwróciło ankiety. Ankietowani cudzoziemcy korzystali w Urzędzie z usług 
dotyczących: udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, pobyt stały, pobyt 
rezydenta długoterminowego UE, udzielania zezwoleń na pracę, wydawania 
dokumentów: kart pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, 
polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego 
dokumentu podróży dla cudzoziemca. Na 62 ankietowanych 50 (80,6%) klientów 
było zadowolonych z poziomu obsługi przez Urząd, raczej zadowolonych było 11 
(17,7%) i niezadowolony był jeden klient (1,6%). W odpowiedzi na pytanie czy 
informacje udzielone przez pracownika były zrozumiałe i wyczerpujące 52 klientów 
(83,9%) udzieliło odpowiedzi „tak”, 10 (16,1%) odpowiedzi „raczej tak”. 
W odpowiedzi na pytanie czy urzędnik obsługujący był życzliwy 61 klientów (98,4%) 
udzieliło odpowiedzi „tak”, jeden klient (1,6%) udzielił odpowiedzi „raczej tak”. 52 
ankietowanych (83,9%) stwierdziło, że obsługujący urzędnik był merytorycznie 
przygotowany do załatwienia sprawy, 9 cudzoziemców (14,5%) stwierdziło, że 
raczej tak, jeden klient (1,6%) nie miał zdania. Odnośnie pytania czy czas 
oczekiwania na załatwienie sprawy był zadawalający 24 cudzoziemców (39,3%) 
udzielił odpowiedzi „tak”, 17 (27,9%) odpowiedzi „raczej tak”, jeden klient (1,6%) nie 
miał zdania, 13 cudzoziemców (21,3%) udzieliło odpowiedzi „raczej nie”, a 6 (9,8%) 
odpowiedzi „nie”. 38 (61,3%) ankietowanych stwierdziło, że warunki lokalowe 
w jakich były obsługiwane były odpowiednie, 12 ankietowanych (19,4%) stwierdziło, 
że „raczej tak”, 4 (6,5%) nie miało zdania, 4 (6,5%) stwierdziło, że warunki były 
raczej nie odpowiednie i również 4 ankietowanych (6,5%) stwierdziło, że były nie 
odpowiednie. W odpowiedzi na pytanie czy bez problemu cudzoziemiec trafił do 
wyznaczonego miejsca obsługi lub urzędnika 48 ankietowanych (81,4%) stwierdziło, 
że „tak”, 9 (15,3%) „raczej tak”, jeden (1,6%) nie miał zdania, a jeden (1,6%) 
stwierdził, że „raczej nie”. 43 cudzoziemców (71,7%) pozytywnie oceniło materiały 
informacyjne dostępne w Urzędzie, uznając je za czytelne i pomocne, 11 
ankietowanych (18,3%) stwierdziło, że były raczej czytelne i pomocne, trzech (5%) 
nie miało zdania i trzech (5%) oceniło, że raczej nie były czytelne i pomocne. 44 
ankietowanych (75,9%) podczas załatwiania sprawy w Urzędzie nie napotkało na 
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żadne trudności, dwóch cudzoziemców (3,4%) stwierdziło, że zostali skierowani do 
niewłaściwych osób, jedna osoba (1,6%) nie uzyskała żadnych informacji, pięć 
(8,6%) otrzymało błędne lub niepełne informacje, sześć (10,3%) zostało 
poproszonych o kontakt w innym terminie. Na pytanie jakie rozwiązania mogłyby się 
przyczynić do usprawnienia pracy Urzędu i poprawy jakości świadczonych usług 
ankietowani zaproponowali następujące rozwiązania: większą liczbę stanowisk 
informacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania (pięciu ankietowanych), 
zwiększenie liczy stanowisk obsługi (trzech ankietowanych), uruchomienie systemu 
on-line umożliwiającego sprawdzanie statusu spraw (dwie osoby), poprawę 
warunków lokalowych (dwie osoby) i zbyt mało miejsc do siedzenia (dwie osoby), 
uproszczenie przepisów i procedur (dwie osoby), w jednym przypadku wskazano na 
potrzebę usprawnienia łączności pomiędzy organami posiadającymi wiedzę na 
temat cudzoziemców tak, by maksymalnie odciążyć cudzoziemców i pracodawców 
od dostarczania dokumentów potwierdzających fakty znane innym organom.  

(akta kontroli, str. 423-428)  

2.8. Wyniki kontroli i audytów w MUW w zakresie obsługi cudzoziemców 
W kontrolowanym okresie w MUW nie została przeprowadzona żadna kontrola 
zewnętrzna, ani wewnętrzna dotycząca obsługi cudzoziemców. W 2016 r. został 
przeprowadzony jeden audyt w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie 
cudzoziemców. Audyt dotyczył okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. 
W ramach zaleceń wskazano m.in.: 

 rozważenie możliwości zmiany istniejącej struktury organizacyjnej Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców biorąc pod uwagę możliwość podziału 
zadań realizowanych przez Oddział do Spraw Cudzoziemców, stworzenia 
odrębnej komórki organizacyjnej realizującej część zadań np. oddziału, 
samodzielnego stanowiska pracy oraz zwiększenia liczby osób pełniących 
funkcje kierownicze lub koordynacyjne oraz delegowanie im przez Dyrektora 
Wydziału części uprawnień. Po przeprowadzeniu zmian w strukturze 
organizacyjnej zalecono dokonanie ponownego przeglądu opisu stanowisk oraz 
zakresów czynności i dokonanie ich zmiany i aktualizacji; 

 uwzględnienie w planie szkoleniowym szkoleń dotyczących pracy z „trudnym 
klientem”, zasad postępowania w przypadkach działań korupcyjnych;  

 w przypadku pojawienia się możliwości zmian lokalowych w Urzędzie, wziąć pod 
uwagę konieczność zwiększenia powierzchni biurowej dla Wydziału jak również 
Sali Obsługi; 

 podjęcie działań we współpracy z Biurem Informatyki nad stworzeniem programu 
komputerowego/aplikacji umożliwiającej kontrolę i nadzór nad terminowością 
prowadzenia spraw; 

 opracowanie szczegółowej procedury dla każdego typu prowadzonego 
postępowania. 

(akta kontroli, str. 429-482) 

2.9. Zidentyfikowane trudności oraz ograniczenia w obszarze związanym 
z obsługą cudzoziemców 
W kontrolowanym okresie MUW napotykał na szereg trudności i ograniczeń 
związanych z obsługą cudzoziemców m.in.: problemy z interpretacją przepisów, 
konieczność zmian legislacyjnych, konieczność zmian systemów informatycznych 
do obsługi spraw cudzoziemców. 
W styczniu 2015 r. w piśmie skierowanym do Dyrektora Wydziału Spraw 
Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w nawiązaniu do ustaleń ze 
spotkania wojewodów w grudniu 2014 r. przedstawiono propozycje zmian, 
usprawnień w związku ze zwiększającą się liczbą załatwianych spraw (zmiany 
w ustawie o cudzoziemcach, zmiany w systemie POBYT, zmiany w aplikacji 
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SYRIUSZ). Proponowano m.in. uzupełnienie systemu POBYT o szereg nowych 
funkcji, połączenie systemu POBYT z systemem SYRIUSZ, przebudowę systemu 
SYRIUSZ tak by był systemem ogólnopolskim. 

(akta kontroli, str. 405-408) 

W czerwcu 2015 r. Dyrektor Wydziału przesłał propozycje zmian w systemie POBYT 
do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

(akta kontroli, str. 483-485) 

W 2016 r. Wydział przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(Departament Polityki Migracyjnej) katalog problemów, na jakie napotykają legalnie 
przebywający w Polsce cudzoziemcy, którzy chcą zmienić status imigracyjny oraz 
cel pobytu oraz pracownicy prowadzący tego typu sprawy. W ramach barier 
napotykanych przez legalnie przebywających w Polsce cudzoziemców, którzy chcą 
zmienić status imigracyjny oraz cel pobytu wymieniono m.in. przypadki, w których 
cudzoziemiec, by zmienić status migracyjny musi opuścić terytorium RP, odmienny 
katalog uprawnień przysługujących cudzoziemcom posiadającym zezwolenia 
wydawane ze względu na różne cele pobytu. W ramach barier i wyzwań, na jakie 
napotykają prowadzący sprawy z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemca chcącego 
zmienić status imigracyjny oraz cel pobytu wskazano m.in.: podawanie fałszywych 
informacji w toku rozpatrywania wniosku, co do celu faktycznego pobytu (powyższy 
problem związany był z faktem, iż niektóre typy zezwoleń postrzegane są przez 
cudzoziemców jako łatwiejsze do uzyskania ze względu na inne wymogi formalne), 
spółki zakładane wyłącznie w celu wyłudzenia zezwolenia pobytowego (powód 
pobytu w Polsce właścicieli tych podmiotów jest inny niż deklarowany), w przypadku 
rozwiązania stosunku pracy wyłącznie na cudzoziemcu posiadającym jednolite 
zezwolenie na pobyt i pracę ciąży ustawowy obowiązek informowania o ustaniu celu 
pobytu (praktyka wskazywała, iż pracodawcy byli bardziej zainteresowani 
dochowaniem formalności związanych z powierzeniem cudzoziemcowi 
wykonywania pracy, w szczególności w przypadku zmiany warunków zatrudnienia 
i ustania stosunku pracy). 

(akta kontroli, str. 503-506) 

Pismem z 24 listopada 2015 r. MUW przesłał do MSWiA informację dotyczącą 
społeczności ukraińskiej w Polsce. W piśmie tym informowano m.in. o: skali 
nadużywania przez imigrantów z Ukrainy procedur legalizacji pobytu oraz 
charakterze nadużyć (w tym: podawanie nieprawdziwych informacji, składanie 
fałszywych zeznań, zatajanie poprzednich danych osobowych, fałszowanie 
dokumentów, nadużywanie zezwoleń pobytowych wydawanych w celu połączenia 
z rodziną, ujawniane w trakcie procedury legalizacji pobytu nieprawidłowości 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nieprawidłowości ujawniane 
w toku postępowań w przedmiocie udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku 
z deklarowanym polskim pochodzeniem oraz posiadaniem Karty Polaka, 
przestępczość transgraniczna). 

(akta kontroli, str. 416-423) 

W kontrolowanym okresie Wydział występował kilkakrotnie do UdSC 
o interpretację/opinię w zakresie przepisów ustawy o cudzoziemcach m.in. 
w zakresie sposobu obliczenia okresu pobytu na terytorium RP, w sytuacji kiedy do 
organu występuje z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE strona, która przez pewien czas przebywała w Polsce na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 16 lub art. 53 a ust. 1 lit. a ustawy o cudzoziemcach, 
w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy dla małoletnich dzieci 
cudzoziemców, w kwestii informowania właściwego organu gminy o serii, numerze, 
dacie wystawienia, dacie ważności oraz organie wydającym kartę pobytu, działania 
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organu w związku z długotrwałym oczekiwaniem na ekspertyzę kryminalistyczną 
(weryfikacja autentyczności załączonych dokumentów).  

(akta kontroli, str. 483-502) 

W piśmie z 17 lipca 2018 r. skierowanym do UdSC przedstawiono najczęstsze 
problemy z związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie zezwoleń na pobyt 
czasowy w celu kształcenia na studiach negatywnie oddziałujące na szybkość 
postępowań: 

 składanie niekompletnych wniosków – problem z udokumentowaniem posiadania 
wystarczających środków finansowych; 

 na zaświadczeniach z uczelni brak informacji o odpłatności za studia bądź jej 
braku; 

 dostarczane potwierdzenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego opiewają na 
bardzo krótki okres, kończą się przed wydaniem decyzji, w związku z tym 
konieczne jest wezwania studenta o przedłożenie dokumentu potwierdzającego 
kontynuację ubezpieczenia; 

 brak informacji o zmianie miejsca zamieszkania. 
(akta kontroli, str. 507-509)  

 
W działalności MUW w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

 

Urząd opracował procedury obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu 
i pracy, które miały za zadanie usprawnić tą obsługę. Kierunki działania i polityka 
informacyjna MUW oraz prowadzone działania edukacyjne i szkoleniowe sprzyjały 
efektywnej realizacji zadań. Wyniki przeprowadzonych w toku kontroli ankiet wśród 
cudzoziemców, korzystających z usług Urzędu wskazywały na wysoki poziom ich 
zadowolenia z obsługi. 
 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 

3.1. Liczba wniosków złożonych przez cudzoziemców w kontrolowanym 
okresie i liczba rozstrzygnięć. 
W okresie od 1 maja 2014 r. do 30 września 2018 r. złożonych zostało: 

 55.882 wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. W ww. okresie 
udzielono 41.293 zezwoleń, a w 1.456 przypadkach odmówiono udzielenia 
zezwolenia (od odmownych decyzji złożono 294 odwołania); 

 14.559 wniosków o wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wpisano do 
ewidencji 14.315 zaproszeń, w dziesięciu przypadkach odmówiono wpisu do 
ewidencji oraz wydano 47 decyzji o unieważnieniu wpisu do ewidencji; 

 5.251 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wydano 4.369 decyzji 
na mocy, których udzielono zezwolenia, w 94 przypadkach wydano decyzje 
odmowną (złożono 32 odwołania od ww. decyzji);  

 939 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
UE. Udzielono 516 zezwoleń, odmówiono udzielenia zezwolenia w 18 
przypadkach (w 8 przypadkach zostały złożone odwołania). 

Jednocześnie wydano i wymieniono 56.532 dokumenty dla cudzoziemców, w tym: 
karty pobytu – 56.504 (wydane z urzędu – 53.201 oraz wydane i wymienione na 
wniosek – 3.303), polski dokument podróży dla cudzoziemca – 25, polski dokument 
tożsamości dla cudzoziemca – 2, tymczasowy polski dokument podróży – 1.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W kontrolowanym okresie złożonych został 73.545 wniosków o udzielenie 
zezwolenia na pracę. Wydano 67.803 zezwolenia.  

(akta kontroli, str. 825-829,881-882) 

Średni czas postępowania (na podstawie danych zawartych z Systemie Hurtownia 
Danych Cudzoziemiec) wynosił w przypadku: 

 legalizacji pobytu stałego w 2014 r. – 52 dni, w 2015 r. – 62 dni, w 2016 r. – 76 
dni, 2017 r. – 107 dni, do 30 września 2018 r. – 101 dni; 

 legalizacji pobytu rezydenta długoterminowego UE w 2014 r. – 106 dni, w 2015 r. 
– 93 dni, w 2016 r. – 121 dni, w 201 r. – 164 dni, do 30 września 2018 r. – 193 
dni, 

 legalizacji pobytu czasowego w 2014 r. – 52 dni, w 2015 r. – 62 dni, w 2016 r. – 
70 dni, w 2017 r. – 109 dni, do 30 września 2018 r. – 147 dni. 

(akta kontroli, str. 883) 

Niedotrzymywanie terminów wynikających z art. 35 § 3 Kpa przy realizacji zadań 
w zakresie legalizacji pobytu potwierdziły dane otrzymane w toku kontroli z UdSC, 
z których wynikało, iż w kontrolowanym okresie ok. 60 % spraw w zakresie 
udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, pobyt stały oraz pobyt rezydenta 
długoterminowego UE. 

(akta kontroli, str. 855-859) 

W informacji w zakresie danych statystycznych w sprawie legalizacji pobytu 
Dyrektor Wydziału podał, iż dane zostały przygotowane z użyciem narzędzia 
„Hurtownia danych cudzoziemiec”, działającego w systemie informatycznym „Pobyt”. 
Mając na uwadze ograniczenia systemowe Wydział nie był w stanie sporządzić 
raportu zawierającego szczegółowe informacje dotyczące spaw z zakresu legalizacji 
pobytu cudzoziemców z wyszczególnieniem liczby rozstrzygnięć według terminu ich 
wydania („Hurtownia danych cudzoziemiec” nie posiada takiej funkcji dostępnej dla 
MUW). Na podstawie opracowanych przez UdSC danych Urząd nie był stanie 
przygotować zestawienia z wyszczególnieniem liczby rozstrzygnięć według terminu 
ich wydania ani z podziałem na konkretne typy spraw. Przygotowanie takiej 
informacji wymagałoby bowiem każdorazowego wglądu do danego rekordu (sprawy) 
w systemie informatycznym „Pobyt” (55.439 spraw) i dokonanie stosownej analizy. 

(akta kontroli, str. 860-861) 

W zakresie terminowości wydania zezwoleń na pracę z 67.803 decyzji w sprawie 
udzielenia zezwolenia na pracę do 30 dni wydano 40.561 zezwoleń, od 31 dni do 
60 dni 18.218 zezwoleń, pozostałe decyzje (9.024 tj. ok. 13 %) zostały wydane po 
upływie dwóch miesięcy, z naruszaniem wymogów art. 35 § 3 Kpa.  

(akta kontroli, str. 825-829,881-882) 

3.2. Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 
Na podstawie dziesięciu losowo wybranych spraw, w tym siedmiu związanych 
z wydaniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (w tym jednej w przypadku, której 
po wydaniu zezwolenia zdecydowano o jego cofnięciu), jednej dotyczącej wpisania 
zaproszenia do ewidencji zaproszeń, jednej dotyczącej wydania zezwolenia na 
pobyt stały oraz jednej dotyczącej zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego 
UE, które zostały wszczęte po 1 maja 2014 r. do 30 września 2018 r. stwierdzono 
m.in.: 

 cudzoziemcy zostali pouczeni pisemnie w języku dla nich zrozumiałym 
o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących 
na nich obowiązkach, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach; 

 w przypadku spraw dotyczących udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę 
istniały przesłanki warunkujące udzielenie tego typu zezwoleń, zgodnie z art. 98 
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ust. 1 oraz art. 114 w związku z art. 125 ustawy o cudzoziemcach, tj. 
cudzoziemiec posiadał źródło stabilnego dochodu i ubezpieczenie zdrowotne, 
miał zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium RP, podmiot powierzający 
wykonywanie pracy nie miał możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na 
lokalnym rynku pracy, miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości nie niższej od 
wynagrodzenia pracowników wykonujących porównywalną pracę lub na 
porównywalnych stanowiskach oraz nie niższej o więcej niż 30% wysokości 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie małopolskim 
ogłaszanego przez GUS; 

 wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zostały złożone przez 
osoby uprawione, w myśl art. 105 ustawy o cudzoziemcach; 

 wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawierały wszystkie 
wymagane elementy wraz załącznikami, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy 
o cudzoziemcach; 

 strony były informowane przez Urząd o wszczęciu postępowania 
administracyjnego (od 7 do 25 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.) W piśmie 
informowano stronę również o planowanej dacie zakończenia postępowania;  

 każdorazowo MUW zwracał się do ABW z zapytaniem czy wjazd i pobyt 
cudzoziemca na terytorium RP mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub 
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
w myśl art. 109 ustawy o cudzoziemcach; 

 w decyzjach o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
wskazywano: okres na jaki udzielono zezwolenia, podmiot powierzający pracę 
cudzoziemcowi, stanowisko na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę, 
wynagrodzenie, rodzaj umowy, w oparciu o którą cudzoziemiec ma wykonywać 
pracę, co było zgodne z wymogami art. 118 ustawy o cudzoziemcach; 

 w przypadku pięciu z siedmiu zbadanych spraw dotyczących udzielenia 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę postępowania trwały dłużej niż dwa 
miesiące, co było niezgodne z wymogami art. 35 § 3 Kpa, tylko w dwóch 
przypadkach postępowanie zakończyło się przed upływem dwóch miesięcy od 
daty jego wszczęcia; 

 w jednym przypadku (na siedem badanych spraw) wszczęto postępowanie 
o cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zgodnie z wymogami art. 101 
pkt 3, 104 ust. 2, art. 122 i 124 ustawy o cudzoziemcach, w związku z otrzymaną 
z UdSC informacją, iż cudzoziemiec został umieszczony w wykazie 
cudzoziemców, których pobyt na terenie RP jest niepożądany (art. 100 ust.1 pkt 
2 ustawy o cudzoziemcach); 

 w dwóch przypadkach (na siedem badanych spraw) wystąpiły okoliczności 
uzasadniające odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, tj.: 
w jednym przypadku w myśl art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach 
(w toku postępowania organ ustalił, iż względy bezpieczeństwa państwa oraz 
konieczność ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wymagają wydania 
decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę), w drugim 
przypadku cudzoziemiec nie spełnił obligatoryjnych przesłanek wynikających 
z art. 114 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach ponadto złożył wniosek 
zawierający fałszywe informacje dotyczące miejsca pobytu. Na podstawie 
art. 100 ust.1 pkt 5 lit. a organ odmówił udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę. Cudzoziemiec złożył odwołanie od decyzji odmownej, następnie je 
wycofał. Decyzją Szefa UdSC umorzono postępowanie odwoławcze;  

 w przypadku jednej sprawy dotyczącej wpisania zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń, zapraszający spełnił wymogi art. 49 ust 2 ustawy o cudzoziemcach. 
Złożony przez zapraszającego wniosek zawierał wszystkie informacje, o których 
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mowa w art. 51 ust. 2, tj. o liczbie cudzoziemców zaproszonych w roku 
poprzednim, możliwościach majątkowych i zarobkowych zapraszającego, 
warunkach zakwaterowania cudzoziemca. Do wniosku załączono dokumenty 
wymagane przepisami art. 53 ustawy o cudzoziemcach. Zaproszenie zostało 
wydane na okres wskazany we wniosku i zawierało informacje wymagane 
przepisem art. 54 ustawy o cudzoziemcach. Sprawa została załatwiona w ciągu 
miesiąca, zgodnie z art. 35 § 3 Kpa; 

 w przypadku jednej sprawy dotyczącej udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE cudzoziemiec spełnił warunki określone w art. 211 ustawy 
o cudzoziemcach, tj. przebywał na terenie RP co najmniej pięć lat, posiadał 
źródło stabilnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzoną znajomość 
języka polskiego. Cudzoziemiec złożył wniosek zawierający informacje 
wymagane przepisem art. 219 ust. 1 oraz załączył dokumenty wymagane 
przepisem art. 219 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach. Postępowanie trwało dłużej 
niż dwa miesiące, co było niezgodne z wymogami art. 35 § 3 Kpa; 

 w przypadku jednej sprawy dotyczącej udzielenia zezwolenia na pobyt stały 
cudzoziemiec spełnił warunki określone w art. 195 ust. 1, tj. cudzoziemiec 
w związku małżeńskim z Polką od 2009 r. i od 2009 r. przebywający na terenie 
RP. Wniosek zawierał informacje i załączniki wymagane przepisem art. 203 
ustawy o cudzoziemcach. Postępowanie trwało dłużej niż trzy miesiące, co 
naruszało zarówno wymogi art. 35 § 3 Kpa, jak i art. 210 ustawy 
o cudzoziemcach;  

 we wszystkich badanych przypadkach spełniono wymogi wynikające z art.12 § 1 
Kpa w zakresie wnikliwości postępowania; 

 MUW w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamiał stronę 
o przyczynie zwłoki, jednocześnie podając nowy termin załatwienia sprawy, 
w myśl art. 36 § 1 Kpa; 

 w systemie informatycznym POBYT niezwłocznie dokonywano wpisów 
dotyczących złożonych wniosków oraz rozstrzygnięć, w związku z prowadzonym 
postępowaniem. 

(akta kontroli, str. 510-538) 

W kwestii wystosowywania do stron postępowań pism informujących o wszczęciu 
postępowania z opóźnieniem w stosunku do daty wpływu wniosku Dyrektor 
Wydziału podał, iż w każdym przypadku wszczęcie postępowań w sprawie 
udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, zgodnie z Kpa (art. 61 § 4) miało 
miejsce w dniu złożenia przez cudzoziemca wniosku, a więc bezzwłocznie. Jednak 
z uwagi na czynność samego poinformowania cudzoziemca o tym fakcie odrębnym 
pismem, nie była możliwa do realizacji niezwłocznie po złożeniu wniosku, ale 
z pewnym odstępem czasowym. Główną przyczyną sporządzania do stron pism 
informujących o wszczęciu postępowania w wydłużonym terminie było przedłużenie 
się czasu trwania poszczególnych czynności w wyniku m.in. znacznego wzrostu 
spraw cudzoziemców, braków kadrowych, skomplikowanej procedury i wielości 
czynności do wykonania po stronie Urzędu.  

(akta kontroli, str. 799-808) 

Na przykładzie dziesięciu losowo wybranych spraw dotyczących wydania zezwoleń 
na pracę, wszczętych po 1 maja 2014 r. do 30 września 2018 r. stwierdzono m.in.: 

 zezwolenia na pracę wydane zostały cudzoziemcom uprawnionym do 
wykonywania pracy na terenie RP w myśl art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia; 

 każdorazowo istniały przesłanki wydania zezwolenia na pracę zgodnie z art. 88 
ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia; 

 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę zostały złożone przez upoważniony 
podmiot i zawierały dane w szczególności: podmiotu powierzającego wykonanie 
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pracy cudzoziemcowi, cudzoziemca, pracy oferowanej cudzoziemcowi, zgodnie 
z art. 88a ust. 1 i ust. 1 aa ustawy o promocji zatrudnienia. Do wniosków 
załączone były wszystkie wymagane dokumenty w myśl przepisów 
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 
2017 r.16 Każdorazowo podmiot powierzający wykonanie pracy składał 
oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust.1 pkt 3-7 
ustawy o promocji zatrudnienia oraz oświadczenie, iż wysokość wynagrodzenia 
cudzoziemca nie będzie niższa niż we wniosku oraz niższa od wynagrodzenia 
pracowników wykonujących porównywalną pracę lub porównywalnych 
stanowiskach oraz nie niższa o więcej niż 30% wysokości przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w województwie małopolskim ogłaszanego przez 
GUS. W każdym przypadku podmiot powierzający wykonanie pracy 
cudzoziemcowi, jeśli było to wymagane w myśl art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy 
o promocji zatrudnienia, dołączał do wniosku informację o braku możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych 
i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla 
pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku 
pracy obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 
pkt 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia; 

 od 1 stycznia 2018 r. Wojewoda występował na podstawie art. 88j ust. 4, 5 i 7 
ustawy o promocji zatrudnienia o informacje celem ustalenia okoliczności 
mogących skutkować odmową wydania zezwolenia na pracę; 

 okres, na który wydano zezwolenia był zgodny z art. 88e ustawy o promocji 
zatrudnienia;  

 w dwóch przypadkach Wojewoda uchylił decyzję o wydaniu zezwolenia na pracę 
na podstawie art. 88k ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, gdyż ustała 
przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę (w jednym przypadku w myśl art. 88i 
pkt 5 ww. ustawy Urząd został poinformowany przez pracodawcę, iż 
cudzoziemiec nie podejmie pracy na podstawie wydanego zezwolenia o pracę, 
w drugim przypadku cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż trzy miesiące 
przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę- art. 88i ust. 7 ustawy 
o pomocji zatrudnienia); 

 wszystkie dziesięć postępowań zostało przeprowadzonych w ciągu jednego 
miesiąca, zgodnie z wymogami art. 35 § 3 Kpa; 

 we wszystkich badanych przypadkach spełniono wymogi wynikające z art.12 § 1 
Kpa w zakresie wnikliwości postępowania; 

 dane zawarte w rejestrze zezwoleń na pracę były pełne i zgodne ze stanem 
sprawy, w myśl art. 90c ust. 7-9 ustawy promocji zatrudnienia. 

(akta kontroli, str. 565-568) 

Na podstawie pięciu losowo wybranych spraw w zakresie wydawania dokumentów 
cudzoziemcom, w tym: dwóch kart pobytu, polskiego dokumentu podróży dla 
cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i tymczasowego 
polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca prowadzonych w latach 2017-2018 
stwierdzono m.in.: 

 w przypadku kart pobytu zostały one wydane cudzoziemcom spełniającym 
wymogi art. 240 ustawy o cudzoziemcach (cudzoziemcy posiadający zezwolenia 
na pobyt czasowy); 

 karty pobytu zostały wydane na okres wskazany w art. 243 i zawierały informacje 
wskazane w art. 244 ustawy o cudzoziemcach; 

                                                      
16  Rozporządzenie 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 oświadczeń 
(Dz.U. z 2017., poz. 2345)  
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 wnioski o wydanie kart pobytu zawierały informacje i załączniki wskazane  
w art. 231 ustawy o cudzoziemcach; 

 w przypadku wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca został on 
wydany cudzoziemcowi spełniającemu wymogi art. 252 ustawy o cudzoziemcach 
(cudzoziemiec, któremu Szef UdSC udzielił ochrony uzupełniającej); 

 polski dokument podróży został wydany na okres wskazany w art. 253 ust. 2 
i zamieszczono w nim dane wskazane w art. 255 ustawy o cudzoziemcach; 

 w przypadku polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca został on wydany 
cudzoziemcowi spełniającemu wymogi art. 260 ustawy o cudzoziemcach; 

 polski dokument tożsamości został wydany na okres wskazany w art.262 
i zawierał dane wskazane w art. 263 ustawy o cudzoziemcach;  

 w przypadku tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 
został wydany cudzoziemcowi na podstawie art. 267 i 268 ustawy 
o cudzoziemcach (cudzoziemiec utracił dokument podróży); 

 tymczasowy dokument podróży został wydany na okres wskazany w art. 270 
i zawierał dane wskazane w art. 271 ustawy o cudzoziemcach.  

(akta kontroli, str. 539-564) 

3.3. Prowadzone przez Wojewodę kontrole legalności pobytu cudzoziemców 
na terytorium RP 
W kontrolowanym okresie MUW nie przeprowadził kontroli legalności pobytu 
cudzoziemców.  

(akta kontroli, str. 569)  

3.4. Ustalone przez Wojewodę kryteria wydawania zezwoleń na pracę 
cudzoziemców  
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia rozporządzeniem Wojewody 
Małopolskiego Nr 6/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r.w sprawie kryteriów wydawania 
zezwoleń na pracę cudzoziemców17 określono m.in.: 
a) wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydawanie zezwolenia 

na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty,  
b) zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż określony we 

wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, w przypadku, gdy wniosek został 
złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli od 
rozpoczęcia jej prowadzenia nie upłynął okres dłuższy niż 1 rok.  

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 30/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. 
wprowadzono nowe kryteria wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców18. 
Rozporządzenie określało: 
a) wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydawanie zezwolenia 

na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty (lekarz, pielęgniarka, 
kierowca ciągnika siodłowego, kierowca samochodu ciężarowego, kucharz, 
specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych), 

b) przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż 
określony we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. 

Zezwolenie na pracę mogło być wydane na okres krótszy (maksymalnie 12 
miesięcy), niż wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, w przypadku 
gdy wniosek: 
1) został złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli od 

rozpoczęcia jej prowadzenia do dnia złożenia wniosku nie upłynął okres dłuższy 
niż rok, 

                                                      
17  Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2010 r. Nr 454, poz. 3360, zmienione rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego 

z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 7110) i rozporządzeniem Wojewody 
Małopolskiego nr 8/14 z dnia 28 marca 2014 (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r., poz. 1879).  

18  Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 8884. 
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2) został złożony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, który się ubiega 
o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, któremu zamierza powierzyć 
wykonywanie pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

3) dotyczył wydania zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88 pkt 3 i 4 ustawy 
o promocji zatrudnienia, w przypadku gdy cudzoziemiec jest oddelegowany na 
terytorium RP do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli od 
rozpoczęcia jej prowadzenia do dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
pracę nie upłynął okres dłuższy niż 1 rok, 

4) dotyczył cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie podmiotu, który na dzień 
złożenia wniosku nie spełniał wymogów określonych w art. 88c ust. 4 pkt 1 
cyt. ustawy wykazał posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających 
na spełnienie w przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności 
przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, 
transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenie miejsc 
pracy. 

Projekt ww. rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Krakowie. 

(akta kontroli, str. 570-615) 

3.5. Informacje o realizacji nadzoru i kontroli przekazywane ministrowi 
właściwemu do spraw pracy  
W myśl art. 114a ustawy o promocji zatrudnienia Wojewoda przekazywał ministrowi 
właściwemu do spraw pracy i polityki społecznej informacje o realizacji zadań 
z zakresu nadzoru i kontroli w urzędach pracy województwa małopolskiego. 
Informacje były przekazywane terminowo, tj. do 31 stycznia roku następnego19.  
Z ww. informacji wynikało, iż pracownicy Wydziału Polityki Społecznej MUW 
przeprowadzali kontrole problemowe na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia w powiatowych i miejskich urzędach pracy na terenie województwa 
małopolskiego. W zakresie realizacji zadań organu wyższego stopnia 
w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu 
bezrobocia Wojewoda wydawał decyzje/postanowienia jako organ II instancji, 
w stosunku do powiatowych urzędów pracy.  
W 2014 r. przeprowadzono 11 kontroli w 11 urzędach pracy. Zakres przedmiotowy 
kontroli obejmował przede wszystkim: 
1) realizację programów staży, 
2) rejestrację osób bezrobotnych w kontekście obowiązku opłacania przez PUP 

składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do 
zasiłku. 

W przypadku ośmiu urzędów sformułowano zalecenia pokontrolne, w pozostałych 
przypadkach dokumentacja pokontrolna (na dzień złożenia informacji) była w realizacji. 
Zalecenia pokontrolne ww. przypadkach dotyczyły m.in.: 
1) w zakresie realizacji staży: dokonania zmian w zasadach organizacji staży w taki 

sposób, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie zawierały 
kryteriów mających formę bardziej restrykcyjną, niż obowiązujące przepisy, 
w nietypowych sytuacjach w przebiegu stażu tj. niewykorzystanie dni wolnych 
podejmowanie działań z tytułu sprawowanego nadzoru, wyjaśniających 
przyczyny zaistniałej sytuacji; 

2) w zakresie rejestracji i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne: 
dokumentowania dokonanych ustaleń w zakresie spełniania przez osoby 
bezrobotne warunków do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłaszanie 
osób bezrobotnych do ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia powstania 

                                                      
19  Za 2014 r. - 27 stycznia 2015 r., za 2015 r. – 25 stycznia 2016 r., za 2016 r. – 27 stycznia 2017 r., za 2017 r. – 29 stycznia 

2018 r.  
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obowiązku ubezpieczenia, przekładanie do podpisu każdemu zarejestrowanemu 
bezrobotnemu formularza ZUS ZZA, w celu potwierdzenia prawdziwości danych 
zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.  

Kontrolowane jednostki informowały MUW o sposobie realizacji zaleceń i uwag 
pokontrolnych. 
W 2015 r. przeprowadzono dziewięć kontroli w dziewięciu PUP. Zakres 
przedmiotowy obejmował przede wszystkim: 
1) ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie i realizacja indywidualnego planu 

działania, 
2) rejestracja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
3) aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznego. 
W przypadku sześciu kontroli PUP sformułowano zalecenia pokontrolne, 
w pozostałych przypadkach dokumentacja pokontrolna (na dzień złożenia 
informacji) była w realizacji: 
Zalecenia pokontrolne ww. przypadkach dotyczyły m.in.: 
1) rejestracji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: niedopuszczanie do sytuacji, 

w której z powodu braku wystarczającego dokumentowania czynności 
podejmowanych przy rejestracji, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy osoba 
rejestrująca się spełnia warunki niezbędne do uzyskania statusu osoby 
bezrobotnego, czy dopełniony został obowiązek sprawdzenia w rejestrze 
centralnym przed zarejestrowaniem osoby bezrobotnej, czy nie jest 
zarejestrowana w innym PUP, 

2) ustalania profilu pomocy oraz przygotowania i realizacji indywidualnego planu 
działania: przygotowanie indywidualnego planu działania terminowo, 
gromadzenie wszystkich informacji dotyczących realizacji planu w systemie 
informatycznym Syriusz. 

Kontrolowane jednostki informowały MUW o sposobie realizacji zaleceń i uwag 
pokontrolnych. 
W 2016 r. przeprowadzono dziewięć kontroli problemowych i dwie doraźne w ośmiu 
PUP, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Starostwie Powiatowym w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Zakres 
tematyczny kontroli obejmował przede wszystkim: 
1) przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków z Funduszu Pracy na 

refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego, 

2) rejestrację osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
3) przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego, 
4) realizację procedury wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia i wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia, 

5) spełnianie przez dyrektorów PUP i WUP wymogów kwalifikacyjnych, 
6) realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli.  
W przypadku ośmiu jednostek kontrolowanych sformułowano zalecenia pokontrolne, 
w dwóch przypadkach dokumentacja pokontrolna (na dzień złożenia informacji) była 
w trakcie realizacji, w przypadku Urzędu Marszałkowskiego nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
Szczegółowej kontroli poddano wystąpienia pokontrolne po kontroli PUP 
w Zakopanem i w Proszowicach. 
W wyniku kontroli PUP w Zakopanem nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 



 

34 

bezrobotnego. W zakresie rejestracji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
zalecono pobieranie od osób ubiegających się o zarejestrowanie jako bezrobotni, 
jednego oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się 
z warunkami zachowania statusu w brzmieniu zgodnym z obowiązującymi 
przepisami. Sfomułowano również uwagi pokontrolne w zakresie refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 
1) rozważenie podjęcia bardziej skutecznych działań, zachęcających uprawnione 

podmioty z terenu powiatu do skorzystania z tego instrumentu, 
2) rozważenie częstotliwości przeprowadzania wizyt monitorujących u pracodawców, 

z którymi zawarto umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy.  

W toku kontroli stwierdzono, iż zalecenia pokontrolne z poprzedniej kontroli 
przeprowadzonej w PUP w Zakopanem zostały zrealizowane, PUP poinformował 
o realizacji zaleceń i uwag pokontrolnych z bieżącej kontroli.  
W wyniku kontroli PUP w Proszowicach nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie rejestracji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, natomiast 
sformułowano zalecenie pokontrolne w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: stosowanie form 
zabezpieczenia zwrotu refundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto 
sformułowano uwagę pokontrolną: rozważenie zwiększenia częstotliwości 
przeprowadzania wizyt monitorujących u pracodawców, z którymi zawarto umowy 
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  
W toku kontroli stwierdzono, iż zalecenia pokontrolne z poprzedniej kontroli 
przeprowadzonej w PUP w Proszowicach zostały zrealizowane, PUP poinformował 
o realizacji zalecenia i uwagi pokontrolnej z bieżącej kontroli.  
W 2017 r. MUW przeprowadził osiem kontroli problemowych w siedmiu PUP i WUP 
oraz kontrole doraźną w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.  
Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli obejmował: 
1) prowadzenie usługi pośrednictwa pracy w ramach przyjmowania, 

upowszechniania i realizacji krajowych ofert pracy, 
2) rejestrację osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
3) realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

w zakresie prawidłowości podejmowanych działań przy zlecaniu działań 
aktywizacyjnych i realizacji umowy, 

4) spełnianie wymogów kwalifikacyjnych przez dyrektorów PUP, 
5) realizację zaleceń pokontrolnych po poprzednich kontrolach. 
W przypadku trzech PUP sformułowano zalecenia pokontrolne, w przypadku dwóch 
PUP i WUP dokumentacja pokontrolna była w trakcie realizacji. W przypadku dwóch 
PUP i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Zalecenia pokontrolne w ww. przypadkach dotyczyły m.in.: 
1) każdorazowego odnotowywania w dokumentacji dotyczącej realizacji oferty 

pracy, ustaleń z pracodawcą w przypadku zmiany oczekiwań wobec kandydatów 
do pracy oraz zamieszczania w kartach rejestracyjnych osób bezrobotnych 
kierowanych na rozmowę informacji potwierdzających spełnianie oczekiwań 
pracodawcy, zawartych w zgłoszeniu oferty pracy, 

2) w przypadku braku z zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych 
dotyczących okresu aktualności oferty, niezwłoczne powiadamianie pracodawcy 
o konieczności uzupełnienia zgłoszenia.  

Kontrolowane jednostki informowały MUW o sposobie realizacji zaleceń i uwag 
pokontrolnych. 
Z ww. dokumentacji wynikało, iż kontrole przeprowadzane w PUP województwa 
małopolskiego nie dotyczyły bezpośrednio spraw cudzoziemców.  

(akta kontroli, str. 616-702) 



 

35 

3.6. Prowadzone w MUW w systemie informatycznym rejestry w sprawach 
cudzoziemców i ewidencja zaproszeń  
W kontrolowanym okresie MUW prowadził w systemach informatycznych różnego 
typu rejestry dotyczące spraw cudzoziemców: zezwoleń na przekraczanie granicy 
w ramach małego ruchu granicznego; zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na 
pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydania i wymiany 
polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, wydania tymczasowych polskich 
dokumentów podróży cudzoziemca, wydania i wymiany polskich dokumentów 
podróży dla cudzoziemca, ewidencję zaproszeń, rejestr spraw dotyczących 
zezwoleń na pracę. 
Szczegółowemu badaniu poddano rejestr zezwoleń na pobyt czasowy, rejestr 
zezwoleń na pracę oraz ewidencję zaproszeń, w wyniku czego stwierdzono, iż ww. 
rejestry zapewniały możliwość gromadzenia/przechowywania danych wymaganych 
odpowiednio przepisami art. 430 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 7 ustawy o cudzoziemcach oraz 
art. 90c ust. 6-9 ustawy o promocji zatrudnienia.  

(akta kontroli, str. 703-770) 

3.7. Sporządzanie sprawozdań o wydawanych zezwoleniach na pracę 
cudzoziemców w RP 
MUW sporządzał i przekazywał terminowo (poza dwoma przypadkami)20 w formie 
elektronicznej do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy półroczne sprawozdania 
MPiPS-04/MRPiPS-04 o wydawanych zezwoleniach na pracę dla cudzoziemców. 
Ze sprawozdań wynikało, iż w: 

 I półroczu 2014 r. w MUW zostało złożonych łącznie 1.219 wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę, wydano 1.167 zezwoleń i 484 zezwoleń uchylono.  

 II półroczu 2014 r. w MUW zostało złożonych łącznie 1.830 wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę, wydano 1.501 zezwoleń, 1 odmowa i 460 zezwoleń 
uchylono.  

 I półroczu 2015 r. w MUW zostało złożonych łącznie 2.491 wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę, wydano 2.314 zezwoleń, 1 odmowa i 631 zezwoleń 
uchylono.  

 II półroczu 2015 r. w MUW zostało złożonych łącznie 4.081 wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę, wydano 3.976 zezwoleń, 10 odmów i 1.140 zezwoleń 
uchylono.  

 I półroczu 2016 r. w MUW zostało złożonych łącznie 6.283 wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę, wydano 5.691 zezwoleń, 6 odmów i 1.656 zezwoleń uchylono.  

 II półroczu 2016 r. w MUW zostało złożonych łącznie 10.726 wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę, wydano 9.446 zezwoleń, 7 odmów i 2.920 
zezwoleń uchylono. 

 I półroczu 2017 r. w MUW zostało złożonych łącznie 12.805 wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę, wydano 10.079 zezwoleń, 662 odmów i 3.700 zezwoleń 
uchylono. 

 II półroczu 2017 r. w MUW zostało złożonych łącznie 14.563 wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę, wydano 12.126 zezwoleń, 360 odmów i 2.279 
zezwoleń uchylono. 

 I półroczu 2018 r. MUW zostało złożonych łącznie 11.596 wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę, wydano 10.230 zezwoleń, 71 odmów i 3.797 zezwoleń 
uchylono. 

Sprawozdania zostały sporządzone na podstawie prowadzonych przez Wydział 
rejestrów.  

(akta kontroli, str. 771-793a) 

                                                      
20  Sprawozdanie za II półrocze 2016 r. zostało przesłane z 3 dniowym opóźnieniem, sprawozdanie za II półrocze 2017 r. 

zostało przesłane 7 dniowym opóźnieniem. 
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3.8. Zawiadomienia/wnioski dotyczące popełnienia czynów zabronionych 
W kontrolowanym okresie MUW skierował łącznie 378 zawiadomień/wniosków 
o ukaranie do organów ścigania, w związku z realizacją zadań dotyczących obsługi 
cudzoziemców, w tym: 43 zawiadomienia zostały skierowane do właściwej 
Prokuratury Rejonowej (dot. sfałszowania zezwoleń na pracę, gróźb karalnych, 
podejrzenia naruszenia procedur pobytowych, sfałszowania zaproszeń, podejrzenia 
sfałszowania pełnomocnictw przedłożonych do akt sprawy, podejrzenia 
sfałszowania dokumentów przedłożonych do akt sprawy), 24 zawiadomienia do 
ABW (dot. zagrożenia bezpieczeństwa państwa, podejrzenia naruszenia procedur 
pobytowych, podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego), 21 
zawiadomień do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (dot. zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa, podejrzenia naruszenia procedur pobytowych, 
podejrzenia nielegalnego zatrudniania cudzoziemców), 250 zawiadomień do Straży 
Granicznej (dot. zagrożenia bezpieczeństwa państwa, podejrzenia naruszenia 
porządku publicznego, ułatwienia legalizacji pobytu wbrew przepisom prawa, 
posługiwania się cudzoziemców podrobionymi wizami, podejrzenia naruszenia 
procedur pobytowych, podejrzenia naruszenia praw pracowniczych), 14 
zawiadomień do PIP (dot. podejrzenia nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, 
podejrzenia naruszenia praw pracowniczych, podejrzenia naruszenia przepisów 
dotyczących zatrudniania cudzoziemców), 64 zawiadomienia do CBŚP dot. 
podejrzenia naruszenia procedur pobytowych (proceder ułatwiania pobytu 
cudzoziemcom), 12 zawiadomień do Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego dot. 
podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, 12 
zawiadomień do ZUS dot. podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących 
zatrudniania cudzoziemców, jedno zawiadomienie do Izby Administracji Skarbowej 
dot. podejrzenia naruszenia przepisów podatkowych, jedno zawiadomienie do 
Komisariatu Policji w sprawie podejrzenia naruszenia porządku prawnego. Ponadto 
kierowano pisma do Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy w związku 
z prowadzonym postępowaniem pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 
we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Olszynie w sprawie 
zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się ułatwianiem cudzoziemcom 
pobytu na terytorium RP. MUW nie posiadał informacji, które z zawiadomień 
zakończyły się skazaniem/ukaraniem osób wskazanych w zawiadomieniu. 
Pracownicy Wydziału na bieżąco informowali przedstawicieli organów ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego o podejrzeniach naruszenia procedur 
pobytowych i innych działaniach osób lub podmiotów w zakresie procederu 
nielegalnej migracji lub innych naruszeń przepisów prawa. Odbywało się to 
w szczególności w ramach współpracy z oficerem łącznikowym Straży Granicznej 
przy MUW, pełniącym służbę wraz z delegowanymi funkcjonariuszami Straży 
Granicznej w siedzibie Wydziału.  

(akta kontroli, str. 796-798) 

 

W działalności MUW w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  
1) nieterminowa realizacja spraw z zakresu legalizacji pobytu cudziemców. Według 

informacji UdSC w kontrolowanym okresie szacunkowo ok. 60% spraw 
w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, pobyt stały i pobyt 
rezydenta długoterminowego UE zostało załatwionych po terminie wskanym 
w art. 35 § 3 Kpa. Na dziesięć wybranych do kontroli spraw w zakresie legalizacji 
pobytu stwierdzono, iż w siedmiu przypadkach badane postępowania trwały 
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dłużej dwa miesiące, co było niezgodne z wymogami ww. przepisu21, 
jednocześnie w przypadku zezwolenia na pobyt stały niedotrzymano terminu 
wskazanego w art. 210 ustawy o cudzoziemcach; 

2) nieterminowa realizacja zadań z zakresu wydawania zezwoleń na pracę. Według 
danych Urzędu w kontrolowanym okresie ok. 13 % postępowań w tym zakresie 
zostało zakończonych po terminie wskazanym w art. 35 § 3 Kpa. 

(akta kontroli, str. 510-538, 825-829, 855-859) 

W kwestii niedotrzymania przez MUW terminów Kpa Dyrektor Wydziału wyjaśnił, 
iż przyczyną przedłużenia czasu prowadzonych postępowań był lawinowy wzrost 
liczby spraw przy jednoczesnym braku proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia 
oraz brak rozwiązań systemowo-prawnych dostosowanych do skali zjawiska 
imigracji. Realizacja spraw z zakresu cudzoziemców nie ogranicza się wyłącznie 
do czynności technicznych. Osoby prowadzące postępowania w każdej sprawie 
muszą przeanalizować kilkadziesiąt, a w przypadku zezwoleń pobytowych nawet 
kilkaset dokumentów, zweryfikować ich autentyczność, wystąpić do innych służb 
i instytucji o stosowną informację na temat cudzoziemca, w większości 
skomplikowanych spraw konieczne jest także przesłuchanie cudzoziemca 
i świadków oraz stały kontakt z klientem, w tym także udzielanie mu informacji, 
również w języku obcym. Identyfikowane nadużycia, próby obejścia przepisów 
i podawanie przez cudzoziemców fałszywych informacji oraz aktualna sytuacja 
międzynarodowa i rosnące zagrożenie terroryzmem, nakładają na urząd 
obowiązek wnikliwego przeprowadzenia postępowań, mających na celu 
stwierdzenie czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium naszego kraju nie 
zagraża porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznemu kraju. 
Konieczna jest także właściwa weryfikacja składanych przez strony postępowań 
oświadczeń i dokumentów, a w przypadku powzięcia wątpliwości, co do ich 
autentyczności podjęcie stosownych działań i współpracy z innymi organami 
i służbami. W szczególnych przypadkach związanych z ochroną bezpieczeństwa 
państwa i porządku publicznego w sprawach cudzoziemców wpływają materiały 
niejawne, których wykorzystanie w ramach toczących się postępowań wymaga 
szczególnych procedur. Bardzo czasochłonna jest analiza dokumentów pod 
kątem deklarowanego we wniosku celu pobytu, weryfikacja danych zawartych 
w poszczególnych dokumentach. W przypadku prowadzenia przez jedną osobę 
kilkuset postępowań (podczas, gdy kilka lat temu było to kilkadziesiąt), analiza ta 
ulega wydłużeniu. Powyższe okoliczności sprawiły, że w efekcie wystąpiło 
niezamierzone, aczkolwiek nieuniknione w takich warunkach wydłużenie czasu 
trwania postępowań. Mając powyższe na uwadze - po przeprowadzonej analizie 
– z dniem 1 lipca 2018 r. wprowadzono zmiany organizacyjne, dostosowując 
system pracy do aktualnych potrzeb. W ramach przeprowadzonej reorganizacji 
Wydziału, powołano trzy nowe komórki organizacyjne. Utworzony został Oddział 
Zamiejscowy w Nowym Sączu. Rozwiązanie to usprawniło proces obsługi 
i wpłynęło na skrócenie czasu załatwienia spraw. Oddział Obsługi 
Cudzoziemców i Systemów Informatycznych został podzielony na dwie komórki 
organizacyjne: Oddział Obsługi Cudzoziemców i Oddział Dokumentacji 
i Systemów Informatycznych. Szczególnie ważne dla Wydziału było zachowanie 
wysokich standardów dotyczących pracy w SI POBYT i poprawności 
wprowadzanych danych. Małopolski Urząd Wojewódzki kładł nacisk na 
bezzwłoczne wprowadzanie do systemu wniosków, również tych z dziennika 
podawczego i poczty. Średni czas rejestracji wniosku wynosił jeden dzień. 

                                                      
21  W pięciu przypadkach (na siedem badanych) w zakresie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, 

jednym przypadku udzielenia zezwolenia na pobyt stały i w jednym przypadku udzielenia zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE.  
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Ww. komórka koordynowała proces pilotażu modułu opiniowania zagrożeń. 
Natomiast do zakresu zadań Oddziału Obsługi Cudzoziemców należała obsługa 
bezpośrednia cudzoziemców i pracodawców oraz problematyka związana 
z uzupełnianiem braków formalnych. Według treści wyjaśnień powyższe 
rozwiązanie polepszyło problematykę obsługi bezpośredniej i korzystnie wpłynęło 
na proces zmian związanych z oddaniem do użytku nowej strefy obsługi (projekty 
FAMI). Powołanie nowego oddziału usprawniło proces zarządczy oraz 
przyspieszyło i ułatwiło pozyskiwanie przez klientów zewnętrznych informacji, 
poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy Oddziałem a Zespołem 
Konsultantów FAMI. W dniu 1 grudnia 2018 r. powołano nową komórkę 
organizacyjną: Oddział do Spraw Organizacyjnych i Społecznych. Powyższe 
zmiany organizacyjne miały usprawnić pracę Wydziału i wpłynąć korzystnie na 
problematykę organizacji, zarządzania, planowania i współpracy. Ponadto 
przejęcie przez Oddział do Spraw Organizacyjnych i Społecznych dodatkowych 
obowiązków związanych z obsługą kancelaryjną miało usprawnić proces 
przyjmowania i rejestracji wpływających dokumentów. Przyspieszeniu ulec miała 
również „droga” załączników (dokumentów) do właściwych komórek 
merytorycznych (referentów spraw), co z kolei przyspieszyć miało czas 
rozpatrywania prowadzonych postępowań administracyjnych. Wrastająca liczba 
klientów składających wnioski w sprawie legalizacji pobytu i pracy oraz 
załatwiających inne sprawy w Wydziale wymagała podejmowania stałych działań 
w zakresie problematyki organizacji pracy i zarządzania personelem. W związku 
z powyższym przewidywano wprowadzanie dalszych zmian organizacyjnych, 
szczególnie mając na uwadze nowe możliwości realizacji projektów 
współfinansowanych z FAMI. 

(akta kontroli, str. 799-808)  

3) Nieterminowo zostały przesłane do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy dwa 
półroczne sprawozdania o wydawanych zezwoleniach na pracę dla 
cudzoziemców. Opóźnienie w jednym przypadku wyniosło trzy w dniu, w drugim 
siedem dni.  

(akta kontroli, str. 771-793a) 

W kwestii niedotrzymania w dwóch przypadkach terminów przekazania ww. 
sprawozdań Kierownik Oddziału Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń 
i Obywateli UE wyjaśniła, iż wpływ na to miała konieczność szybkiej i sprawnej 
obsługi klientów, przy jednoczesnym ogromnym wzroście liczby składanych 
wniosków w sprawach zatrudnienia cudzoziemców. Pracownicy byli przede 
wszystkim zaangażowani w realizację bieżących zadań, polegających na 
szybkim wydawaniu zezwoleń na pracę, tymczasem generowanie sprawozdań 
MRPiPS-04 wymaga podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, w celu 
wyeliminowania ewentualnych nieścisłości, co powoduje konieczność odłożenia 
bieżącej pracy, co z kolei odbywa się ze szkodą dla klientów MUW.  

(akta kontroli, str. 794-795)  
 
Postępowania administracyjne z zakresu obsługi cudzoziemców były prowadzone 
zgodnie z przepisami Kpa w zakresie gromadzenia materiału dowodowego. Nie 
przestrzegano natomiast wymogów art. 35 § 3 Kpa w zakresie terminowości 
prowadzonych postępowań. Jednocześnie Wojewoda wywiązał się z obowiązków 
w zakresie: opracowania kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom, 
przekazywania informacji o realizacji kontroli i nadzoru nad urzędami pracy 
województwa małopolskiego oraz przekazywania sprawozdań o wydanych 
zezwoleniach na pracę cudzoziemcom (przy czym w dwóch przypadkach 
sprawozdania te zostały przekazane po wymaganym terminie). W MUW 
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prowadzone były w systemach informatycznych rejestry spraw dotyczących 
cudzoziemców, które zapewniały możliwość gromadzenia/przechowywania danych 
wymaganych przepisami ustawy o cudzoziemcami i ustawy o promocji zatrudnienia.  

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski o:  
1) kontunowanie działań organizacyjnych zmierzających do terminowego 

załatwiania spraw cudzoziemców, zwłaszcza w zakresie legalizacji pobytu i 
pracy; 

2) zapewnienie terminowego przekazywania do Urzędu Statystycznego 
w Bydgoszczy sprawozdań o wydanych zezwoleniach na pracę w RP; 

3) bieżącą aktualizację opisów stanowisk pracy i zakresów czynności 
pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

 

Kraków, dnia 20 grudnia 2018 r. 
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