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I. Dane identyfikacyjne 

Grodzki Urząd Pracy (dalej GUP lub Urząd) 

ul. Wąwozowa 34, 31 – 752 Kraków 
 

Marek Cebulak, Dyrektor, od 1 lipca 2000 r. 

(akta kontroli str. 3-4) 

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 polskich przedsiębiorców z tej 
obsługi. 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 

 

Od 1 maja 2014 r. do 18 grudnia 2018 r.  

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

 

1. Barbara Guga, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKR/176/2018 
z 20 września 2018 r.; 

2. Anna Stochel – Łukasińska, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr LKR/179/2018 r. z 25 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

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

Zadania dotyczące obsługi spraw związanych z cudzoziemcami Urząd realizował 
zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Terminowo realizowano zadania związane 
z obsługą spraw dotyczących cudzoziemców, w zakresie wydawania informacji 
dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy oraz 
wydawania zezwoleń na wykonywanie pracy sezonowej. Natomiast pomimo 
wprowadzonych zmian organizacyjnych i zwiększenia liczby etatów dopuszczono do 
zaległości w zakresie bieżącego wpisywania oświadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Ponadto w badanej próbie oświadczeń 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi stwierdzono przewlekłość postępowania oraz 
niedochowanie należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania 
administracyjnego, by zakończyło się ono w wymaganym terminie. Jednocześnie 
w przypadku wydawania zezwoleń na pracę sezonową nie zamieszczano w aktach 
badanych spraw potwierdzenia dokonania wszystkich istotnych czynności 
wykonywanych w toku ich załatwiania.  
 

Dyrektor Urzędu z wyprzedzeniem zidentyfikował trudności wynikające ze zmiany 
przepisów prawa. W związku ze wzrostem liczby oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz liczby składanych ofert pracy, podjął 
działania mające na celu efektywniejszą realizację zadań w omawianym obszarze. 
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz przewidywane zmiany w prawie 
(m.in. prace legislacyjne związane z planowanym wprowadzeniem do realizacji 
przez urzędy pracy nowych zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę 
sezonową cudzoziemców oraz wprowadzenia ewidencji oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi od 2018 roku), Dyrektor GUP podjął decyzję 
o utworzeniu, od 1 marca 2017 r., Referatu ds. Obsługi Zatrudnienia 
Cudzoziemców. Równocześnie, wobec spodziewanego wzrostu napływu 
cudzoziemców podejmujących pracę na terenie kraju, jak również związanego z tym 
faktem zwiększenia ilości realizowanych zadań wystąpił do władz samorządowych 
o zwiększenie liczby etatów. Polityka informacyjna prowadzona przez Urząd, jak 
również współpraca z innymi instytucjami w zakresie obsługi spraw dotyczących 
cudzoziemców były adekwatne do realizowanych zadań w zakresie ich obsługi. 
Zgodnie z art. 90c ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3, Urząd prowadził rejestr zezwoleń 
na pracę sezonową, ewidencję wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 
cudzoziemców oraz ewidencję oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. 
Rejestry były prowadzone w formie elektronicznej w systemie Syriusz. Do rejestrów 
wprowadzano dane bez zbędnej zwłoki. Informacje zamieszczone w rejestrach były 
zgodne z danymi wynikającymi z prowadzonych postępowań i zawierały wszystkie 
informacje wymagane art. 90 c ust. 6 – 9 ustawy o promocji zatrudnienia. Stosownie 
do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4 pobrane 
dochody były odprowadzane w całości na rachunek budżetu Gminy Kraków. 
Wyniki przeprowadzonych w toku kontroli ankiet wśród przedsiębiorców 
powierzających wykonanie pracy cudzoziemcom wskazywały na wysoki poziom 
zadowolenia z obsługi przez pracowników Urzędu. 
Prawidłowo i terminowo realizowano zadania związane z obsługą spraw 
dotyczących cudzoziemców, w zakresie wydawania informacji dotyczących 

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

w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm. zwanej ustawą o promocji zatrudnienia. 
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – zwana dalej ufp. 
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możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy oraz wydawania zezwoleń 
na wykonywanie pracy sezonowej. Natomiast, pomimo wprowadzonych zmian 
organizacyjnych i zwiększenia liczby etatów nieterminowo realizowano zadania 
związane ze składanymi oświadczeniami podmiotów powierzających pracę 
cudzoziemcowi. Dopuszczono do zaległości w zakresie bieżącego wpisywania 
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Według 
stanu na 30 września 2018 r. około 2.739 (10%) oświadczeń nie wpisano do 
ewidencji w wymaganym terminie5 określonym w art. 88z ust. 4 ustawy o promocji 
zatrudnienia. Ponadto w czterech przypadkach6, które zostały wpisane do ewidencji 
oświadczeń w terminie od 48 do 52 dni stwierdzono przewlekłość postępowania 
oraz niedochowanie należytej staranności w zorganizowaniu postępowania 
administracyjnego. We wszystkich z wymienionych przypadków Urząd nie podjął 
żadnej czynności w sprawie, w terminie siedmiu dni roboczych wymaganych art. 88z 
ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia. W żadnym z ww. przypadków Urząd nie 
zawiadomił stron o niezałatwieniu sprawy w terminie, nie podał przyczyn takiego 
stanu rzeczy i nie wskazał nowego terminu jej załatwienia, co było niezgodne 
z wymogiem art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego7.  
Jednocześnie, przy wydawaniu zezwoleń na pracę sezonową (w pięciu 
przypadkach8) nie dokonano potwierdzenia sprawdzenia, czy podmioty ubiegające 
się o wydanie zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie 
pracy sezonowej nie zalegają z płatnościami wynikającymi ze zobowiązań wobec 
ZUS/KRUS – zgodnie z art. 88j ust. 2b pkt 3-4 ustawy o promocji zatrudnienia.  
A w jednym przypadku nie zweryfikowano wysokości wynagrodzenia określonej 
w umowie zlecenia wymaganej art. 88o ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia.  
W siedmiu na osiem przypadków zarejestrowania jako osoby bezrobotnej 
cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa  
w art. 114 ustawy o cudzoziemcach, Urząd nie zawiadomił o tym fakcie Wojewody 
Małopolskiego stosownie do zapisu art. 33 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 
 

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

1.1. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie działał na podstawie Decyzji Wojewody 
Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie podziału Powiatowego Urzędu 
Pracy w Krakowie na dwie jednostki organizacyjne: Grodzki Urząd Pracy 
w Krakowie i Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. GUP jest samodzielną jednostką 

                                                      
5  Liczba oświadczeń niewpisanych w terminie 7 dni roboczych do ewidencji jest sumą liczby oświadczeń nie 

wpisanych na dzień 17 lipca 2018 r. (ustalenia kontroli przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki: 
2.383 oświadczenia) oraz liczbą nie wpisanych w wymaganym terminie oświadczeń wygenerowanych 
z systemu Syriusz za okres od 18 lipca do 30 września 2018 r.: 356. Przy sporządzaniu wydruku wzięto pod 
uwagę większą niż 12 dni kalendarzowe różnicę pomiędzy datą złożenia oświadczenia a datą wpisania go do 
ewidencji.  

6  Z analizowanych pięciu spraw. 
7  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. zwaną dalej Kpa. 
8  Z analizowanych 10 spraw. 

9  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 
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organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona 
jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 
Terenem działalności jednostki jest obszar Gminy Miejskiej Kraków. Nadzór nad 
działalnością Urzędu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa. Dyrektora Grodzkiego 
Urzędu Pracy powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Krakowa w trybie określonym 
w ustawie o promocji zatrudnienia. Urząd realizował zadania samorządu powiatu 
w szczególności w zakresie: polityki rynku pracy, realizacji programu promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część miejskiej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, realizacji usług rynku pracy, 
realizacji instrumentów rynku pracy, rejestrowania bezrobotnych i poszukujących 
pracy, przyznawania i wypłacania zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu 
bezrobocia, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej określonych 
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
Statut GUP został nadany uchwałą Nr CXIII/1129/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 
21 czerwca 200610. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez GUP, w tym 
strukturę organizacyjną, określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez 
Dyrektora GUP11 9 stycznia 2015 r., przyjęty przez Prezydenta Miasta Krakowa 
w drodze zarządzenia12 (poprzednio obowiązujący regulamin organizacyjny GUP13). 
Obowiązujące regulaminy organizacyjne były w kontrolowanym okresie 
aktualizowane i zapewniały pełną realizację ustawowych zadań przypisanych 
Urzędowi.  
Całość zadań związanych ze sprawami dotyczącymi cudzoziemców, wynikająca 
z ustawy o promocji zatrudnienia została, w kontrolowanym okresie, przypisana 
odpowiednim komórkom organizacyjnym GUP: 
 badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku 

z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub 
postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz sporządzanie 
informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 
powierzającemu wykonanie pracy cudzoziemcowi, w oparciu o rejestr 
bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku tej rekrutacji: 
w okresie od 1 maja 2014 r. do 28 lutego 2017 r.: zadanie to było realizowane 
w Centrum Aktywizacji Zawodowej (dalej CAZ) Dział Usług Rynku Pracy: Referat 
Marketingu Usług Urzędu, Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES oraz 
Referat Pośrednictwa Pracy. Od 1 marca 2017 r. zadanie zostało przypisane 
Referatowi ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców; 

 wpisywanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 
ewidencji oświadczeń: w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 marca 2018 r. zadanie 
to było realizowane przez samodzielne stanowiska ds. Statystyki i Informacji 
Publicznej oraz Informacji o Usługach Urzędu. Od 1 kwietnia 2018 r. zadanie 
zostało przypisane Referatowi ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców; 

 zawiadamianie organu Straży Granicznej lub wojewody właściwego ze względu 
na miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu cudzoziemca jako osoby 
bezrobotnej: w kontrolowanym okresie zadanie to było przypisane do Działu 
Ewidencji i Świadczeń; 

                                                      
10  Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2010 r., Nr 686, poz. 5866 (zmieniony Uchwałą 

nr CXVII/1860/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.).  
11  Zarządzenie nr 1/2015 z 9 stycznia 2015 r. Dyrektora Urzędu w sprawie wprowadzenia regulaminu 

organizacyjnego GUP w Krakowie, zmieniane zarządzeniami Dyrektora GUP: Nr 14/2015 z dnia 25 czerwca 
2015 r., Nr 11/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r. 

12  Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 4/2015 z 2 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego GUP w Krakowie. 

13  Zarządzenie nr 12/2011 z dnia 8 września 2011 r. Dyrektora GUP oraz zmieniające je zarządzenie nr 9/2012 
z 12 listopada 2012 r.  
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 wydawanie i uchylanie zezwoleń na pracę sezonową oraz prowadzenie rejestru 
zezwoleń na pracę sezonową: zadanie zostało przypisane Referatowi ds. 
Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców (od 1 stycznia 2018 r.). 

(akta kontroli str. 5-12, 24-26) 
Odnośnie do planowanych zmian organizacyjnych dotyczących obsługi zadań 
związanych z cudzoziemcami, Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że reagując na 
przewidywane zmiany, już w roku ubiegłym podjął decyzję o utworzeniu Referatu ds. 
Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców. Zaznaczył, iż w chwili obecnej trwają prace 
związane z wejściem w życie nowej ustawy o rynku pracy. W związku z tym, 
dokonywanie ewentualnych zmian w zakresie funkcjonowania obsługi ww. grupy 
klientów będzie uzależnione od rozwiązań, które zostaną ostatecznie przyjęte.  

(akta kontroli str. 531-534)  
1.2. W kontrolowanym okresie Urząd nie sporządzał ani nie zlecał opracowań, 
analiz, prognoz dotyczących sytuacji migracyjnej oraz cudzoziemców. Dyrektor 
Urzędu podał, że zadania te nie należą do zadań ustawowych GUP, którego 
właściwością miejscową działania jest miasto Kraków (zadanie to należy do 
samorządu województwa zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia) GUP, w ramach realizowanych działań ustawowych, opracowuje tylko 
dane statystyczne. 

(akta kontroli str. 523-525)  
W związku z powyższym Urząd nie poniósł żadnych kosztów związanych z ich 
opracowaniem. W 2017 r. GUP wydał biuletyn informacyjny dla pracodawców 
w nakładzie 1000 sztuk, w którym siedem stron zostało poświęconych realizacji 
zadań związanych z obsługą cudzoziemców. W Biuletynie umieszczono informacje 
dla pracodawców dotyczące wymogów w zakresie zatrudniania cudzoziemców 
z krajów UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (pośrednictwo pracy 
EURES), z państw nienależących do UE i EFTA oraz obywateli Republiki Armenii, 
Republiki Białorusi, Republiki Gruzji Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej 
i Ukrainy. Na wydanie tego biuletynu wydatkowano 7.319,50 zł14. Biuletyn został 
w całości zredagowany przez pracowników GUP. Praca ta – jak wskazał Dyrektor 
Urzędu – została wykonana w ramach bieżących obowiązków wykonywanych przez 
pracowników.  

(akta kontroli str. 186-189, 561-570)  
Urząd badał i analizował sytuację na lokalnym rynku pracy w związku 
z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem 
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach15. Dyrektor GUP podał, że Urząd 
bada lokalny rynek pracy poprzez analizę rejestru osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy w systemie Syriusz. Analiza jest przeprowadzana pod kątem 
wymagań określonych w zgłoszonej ofercie pracy, zgodnie z § 6 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu zaświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń16. Ponadto 
w przypadku, gdy z analizy rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
wynika, iż są osoby spełniające wymagania zawarte w zgłoszonej ofercie, Urząd 
wydaje takim osobom skierowanie do pracy. Przed sporządzeniem informacji 
analizowane są zapisy pracodawcy na wydanym skierowaniu, celem sporządzenia 
prawidłowej informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
lub o negatywnym wyniku rekrutacji. 

(akta kontroli str. 548-552)  

                                                      
14  Koszt wydania Biuletynu przez firmę zewnętrzną. 
15  Dz. U. z 2018 r. poz. 2094. 
16  Dz. U. poz. 2345 – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wydawania zezwolenia. 
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1.3. Cudzoziemcy i przedsiębiorcy mogli swobodnie poruszać się po całym 
Urzędzie (nie było wydzielonych stref). Obsługa cudzoziemców i przedsiębiorców 
odbywała się w wydzielonych pokojach w różnych miejscach budynku GUP. Na 
parterze budynku do zadań związanych z tą obsługą przeznaczone były dwa pokoje. 
Jeden, w którym można złożyć oświadczenie i odebrać oświadczenie wpisane do 
ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (cztery stanowiska 
wyposażone w dwa komputery, dwa stanowiska rezerwowe przygotowane na 
okoliczność dużej liczby oczekujących). Drugi, z czterema stanowiskami (trzy 
czynne z komputerami służące do obsługi bezrobotnych zainteresowanych ofertami 
pracy, których celem jest wydanie informacji starosty). Na I piętrze budynku do 
obsługi spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przeznaczono cztery 
pokoje. Trzy, w których odbywała się rejestracja oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi (cztery stanowiska z czterema komputerami 
oraz wspólną drukarką; trzy stanowiska z trzema komputerami i wspólną drukarką; 
cztery stanowiska z dwoma komputerami i jedną drukarką). Dwa stanowiska 
niewyposażone w sprzęt komputerowy służyły – jak podał Kierownik Referatu ds. 
Obsługi Cudzoziemców – do obsługi technicznej referatu: prowadzenia dzienników 
korespondencji, analizy dokumentów i będą w najbliższej przyszłości wyposażone 
w komputery. W czwartym pokoju, przyjmowane były oferty pracy pod informacje 
starosty, wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz odbiór informacji 
starosty i zezwoleń (pięć stanowisk: cztery z komputerami, dwie drukarki i jeden 
skaner). Wszystkie pokoje były oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację 
załatwienia sprawy. 
W trakcie oględzin stwierdzono, że nie zapewnione były w Urzędzie właściwe 
warunki do obsługi klientów (stanowiska do obsługi nie zapewniają poufności 
załatwienia sprawy, istnieje możliwość usłyszenia rozmowy innego petenta oraz 
zobaczenia dokumentów innych obsługiwanych osób). 

(akta kontroli str. 199-240)  
Dyrektor Urzędu wskazał, że w najbliższym czasie planowane są zmiany w zakresie 
zapewnienia komfortu obsługi klienta w szczególności w zakresie poufności 
w załatwianiu sprawy. Pomiędzy punktami obsługi klienta zostaną zamontowane 
dźwiękochłonne przegrody, których zadaniem będzie zapewnienie dyskrecji 
podczas obsługi stron.  

(akta kontroli str. 539-542)  
Obsługa klientów odbywała się codziennie w godzinach od 7.45 – 14.45, tj. w czasie 
krótszym niż praca Urzędu (7.30 – 15.30). Dyrektor Urzędu wskazał, że godziny 
pracy Urzędu zostały przystosowane do potrzeb i oczekiwań klientów. Obsługa stron 
rozpoczyna się o godz. 7.45, tj. piętnaście minut po rozpoczęciu pracy GUP. Jest to 
spowodowane koniecznością zalogowania się pracowników do systemu 
informatycznego Syriusz oraz przygotowaniem stosownej dokumentacji, niezbędnej 
w danym dniu (m.in. teczek osobowych umówionych klientów). Przyjmowanie stron 
kończy się o godz. 14.45, czyli 45 min. przed zakończeniem pracy Urzędu. Czas ten 
jest poświęcany na zakończenie bieżących spraw związanych z obsługą 
interesantów. Obejmuje on m.in. przygotowywanie odpowiedzi na wpływające 
pisma, dokonanie stosownych zapisów w systemie informatycznym, 
przygotowywanie umów zawieranych pomiędzy GUP a pracodawcami oraz szereg 
pozostałych czynności administracyjno-biurowych (…). Zauważyć należy, iż obsługa 
klientów nie odbywa się tylko do godz. 14.45. Każda bowiem osoba musi zostać 
obsłużona do końca i wielokrotnie zdarza się, iż jest to czas wykraczający poza 
godziny otwarcia Urzędu dla stron (np. rejestracja osoby bezrobotnej rozpoczęta 
przed godziną 14.45 niejednokrotnie przeciąga się do godziny 15.30). Wydłużenie 
czasu przyjmowania petentów do godz. 15.30 musiałoby zatem skutkować 
wydłużeniem czasu pracy osób zatrudnionych w Urzędzie, wraz ze wszystkimi 
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konsekwencjami wynikającymi z tego faktu. Regulamin pracy Urzędu określający 
porządek wewnętrzny i rozkład godzin pracy został ustalony tak, aby w dogodny dla 
klienta sposób zapewniał im załatwienie spraw. W wyjaśnieniach Dyrektor 
podkreślił, że nie było zgłaszanych sygnałów dotyczących problemów 
z załatwieniem swoich spraw wynikających z godzin przyjmowania stron. Specyfika 
działalności GUP powoduje, że klientami są przede wszystkim osoby bezrobotne 
oraz pracodawcy, którzy sami regulują swój czas pracy.  
Poczekalnie na korytarzach GUP były wspólne dla wszystkich klientów Urzędu. 
W korytarzach ustawiono biurka i blaty, na których można uzupełnić dokumentację. 
Budynek nie był wyposażony w wentylację i klimatyzację. W Urzędzie nie 
wprowadzono systemu zarządzania ruchem kolejkowym (tzw. wydawanie 
numerków). W trakcie przeprowadzania oględzin nie stwierdzono kolejek przed 
pokojami obsługującymi cudzoziemców i pracodawców. Nie było również możliwości 
wcześniejszej rezerwacji wizyty w urzędzie pracy (internetowo, telefonicznie,  
e-mailowo). Osoby niepełnosprawne obsługiwane były na parterze budynku. Do 
budynku prowadził podjazd dla niepełnosprawnych. Przy wejściu umieszczono 
dzwonek umożliwiający wezwanie pomocy przy podjeździe przez niepełnosprawną 
osobę. 

(akta kontroli str. 199-240, 548-552)  
1.4. W kontrolowanym okresie, stan zatrudnienia pracowników w CAZ kształtował 
się w następujący sposób:  

 wg stanu na 31 grudnia 2014 r.: 92 etaty (limit 89)17, z tego obsługą 
cudzoziemców zajmowało się 40 pracowników oraz dwie osoby zatrudnione 
poza CAZ; 

 wg stanu na 31 grudnia 2015 r.: 98 etatów (limit 94)18, z tego obsługą 
cudzoziemców zajmowało się 39 pracowników oraz dwie osoby zatrudnione 
poza CAZ; 

 wg stanu na 31 grudnia 2016 r.: 98 etatów (limit 94)19, z tego obsługą 
cudzoziemców zajmowało się 40 pracowników oraz dwie osoby zatrudnione 
poza CAZ i jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie w okresie od 5 maja do 
31 grudnia 2016 r.; 

 wg stanu na 31 grudnia 2017 r.: 103 etaty (limit 104)20, z tego obsługą 
cudzoziemców zajmowało się ośmiu pracowników Referatu ds. Obsługi 
Cudzoziemców oraz cztery osoby zatrudnione poza CAZ (w okresie od 
1 stycznia do 28 lutego 2017 r. obsługą cudzoziemców zajmowało się trzy osoby 
oraz dodatkowo trzy osoby w okresie od 16 stycznia do 14 kwietnia);  

 wg stanu na 30 września 2018 r.: 107 etatów (limit 107)21, z tego obsługą 
cudzoziemców zajmowało się 1922 pracowników oraz dwie osoby zatrudnione 
poza CAZ23. 

Różnice pomiędzy obowiązującym limitem a wykonaniem w CAZ wynikają z ujęcia 
w wykonaniu osób przebywających na urlopach macierzyńskich i innych 
długotrwałych nieobecnościach.  

(akta kontroli str. 27-28, 32-33)  
Rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 marca 2018 r., zajmowało się (wg stanu na 
koniec roku): 

                                                      
17  Limit etatów ogółem w Urzędzie wynosił 193. Wykonanie 190,3. 
18  Limit etatów ogółem w Urzędzie wynosił 200. Wykonanie 196,3. 
19  Limit etatów ogółem w Urzędzie wynosił 200. Wykonanie 196,3. 
20  Limit etatów ogółem w Urzędzie wynosił 207. Wykonanie 203. 
21  Limit etatów ogółem w Urzędzie wynosił 207. Wykonanie 206,8. 
22  18 pracowników Referatu ds. Obsługi Cudzoziemców oraz kierownik referatu. 
23  Zatrudniane w Dziale Finansowo-Księgowym (wpłaty dokonywane w związku z obsługą cudzoziemców od 

1 stycznia 2018 r.). 
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 w 2014 r. 2 pracowników24 (zarejestrowano łącznie 7.115 oświadczeń). Na 
jednego pracownika przypadała rejestracja 3.557,5 oświadczeń; 

 w 2015 r. 2 pracowników25 (zarejestrowano łącznie 15.476 oświadczeń). Na 
jednego pracownika przypadała rejestracja 7.738 oświadczeń; 

 w 2016 r. 2 pracowników26 (zarejestrowano łącznie 36.308 oświadczeń). Na 
jednego pracownika przypadała rejestracja 18.154 oświadczeń; 

 w 2017 r. 4 pracowników27 (zarejestrowano łącznie 45.670 oświadczeń). Na 
jednego pracownika przypadała rejestracja 11.417,5 oświadczeń. 

W latach 2014, 2015 i 2016 sporządzono i wydano odpowiednio: 1.261, 3.846 
i 8.767 informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy. W tym okresie GUP realizował dwutorowy system pośrednictwa, 
w którym pozyskiwanie, weryfikacja, ewentualne uzupełnienia i wyjaśnienia oraz 
związana z tym korespondencja, sporządzanie wstępnej oceny czy w rejestrach 
Urzędu znajdują się kandydaci na zgłoszone wolne miejsca pracy, kodowanie ofert 
do systemu komputerowego Syriusz należało (obok innych zadań) do Referatu 
Marketingu Usług Urzędu (CAZ/M). Natomiast czynności związane z ostatecznym 
ustaleniem liczby kandydatów, spełniających wymagania pracodawców, realizacja 
testu rynku pracy w przypadkach, gdy w rejestrach Urzędu figurują kandydaci 
spełniający oczekiwania pracodawcy oraz ostatecznym przygotowaniem informacji 
starosty należały (obok innych zadań) do pośredników pracy zatrudnionych w dwóch 
referatach GUP: Referacie Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES (CAZ/PE) oraz 
Referacie Pośrednictwa Pracy (CZA/P). W CAZ/M na koniec 2014, 2015 i 2016 r. 
zatrudnionych było średnio 8 pracowników. Liczba przyjętych i zweryfikowanych 
miejsc pracy związanych z procedurą wydania informacji starosty na 1 pracownika 
wynosiła odpowiednio: 157,6; 480,7; 1.095,9. W CAZ/P i CAZ/PE na koniec 2014, 
2015 i 2016 r. zatrudnionych było średnio 24 pracowników, którzy realizowali m.in. 
zadania związane z wydawaniem informacji starosty. Liczba przyjętych 
i zweryfikowanych miejsc pracy związanych z tą procedurą wynosiła odpowiednio: 
52,5; 160,2 i 365,3 na 1 pracownika Od 1 marca 2017 r. zadanie to zostało 
przypisane Referatowi ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców, w którym na koniec 
roku 2017 zatrudnionych było średnio 8 pracowników. Na jednego pracownika 
przypadało 2.200 sporządzonych i wydanych informacji starosty. Według stanu na 
30 września 2018 r. w referacie tym zatrudnionych było średnio 18 pracowników. Na 
jednego pracownika przypadało w tym okresie 2.419 spraw (suma złożonych 
oświadczeń, wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz informacji 
starosty). 

(akta kontroli str. 29-31)  

W kontrolowanym okresie Urząd zatrudniał w ramach umów cywilnoprawnych cztery 
osoby (umowy zlecenia), w tym w 2014 r. jedną osobę28, w 2016 r. jedną osobę29 
oraz dwie osoby w 2018 r.30. Pracownicy ci wykonywali czynności związane m.in. 
z przyjmowaniem ofert pracy, w celu sporządzania informacji starosty o możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy powierzającemu wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi, przyjmowaniem i weryfikacją oświadczeń o zamiarze powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcowi i dokumentów potwierdzających prowadzenie 
działalności podmiotów powierzających wykonywanie pracy. Przez okres siedmiu 

                                                      
24  Zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach ds. Statystyki i Informacji Publicznej oraz Informacji 

o Usługach Urzędu. 
25  J.w. 
26  J.w. 
27  J.w. 
28  W okresie od 14 października do 30 listopada. 
29  W okresie od 5 maja do 31 grudnia. 
30  W okresie od 4 stycznia do 28 lutego i od 1 marca do 31 kwietnia. 
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miesięcy 2016 r. jedna z tych osób wprowadzała dane do systemu Syriusz. Dwóch 
pracowników zatrudnionych w 2018 r. w Dziale Finansowo-Księgowym wykonywało 
czynności związane z wprowadzaniem do ewidencji wpłat z tytułu wniosku 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu 
wykonywana pracy cudzoziemcowi. Nie stwierdzono przypadków zawierania umów 
cywilnoprawnych z własnymi pracownikami.  

(akta kontroli str. 174-175)  

Odnośnie do zatrudniania pracowników w ramach umów cywilnoprawnych Dyrektor 
GUP wyjaśnił, że Urząd nie organizuje naboru ciągłego i powstanie sytuacji 
związanej z naturalną płynnością kadrową (wynikającą np. z przejścia na emeryturę 
lub długotrwałego zwolnienia lekarskiego) wymuszało konieczność powierzenia 
pracy na krótki okres czasu na podstawie takiej formy zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 539-542)  

Od momentu powołania Referatu ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców (tj. od 
1 marca 2017 r.) odbył się jeden nabór na stanowisko pośrednik pracy/stażysta 
(cztery etaty). Ogłoszenie naboru nastąpiło w terminie od 8 do 17 marca 2017 r. Do 
naboru zgłosiło się 17 kandydatów, z czego ośmiu spełniło wymogi formalne 
związane z doświadczeniem zawodowym. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego 
zatrudniono cztery osoby.  
W okresie od 1 maja 2014 r. do 28 lutego 2017 r. odbyło siedem się naborów na 
stanowiska pośrednik pracy do Referatu Pośrednictwa Pracy i Referatu 
Marketingu31. Pracownicy tych referatów wydawali informacje starosty na temat 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Było to jednym z zadań powierzonych 
pośrednikom pracy. Na samodzielne stanowisko ds. Statystyki i Informacji 
Publicznej oraz Informacji o Usługach Urzędu (rejestracja oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi) nie było przeprowadzanych 
naborów. Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że realizację tego zadania wspomagali 
pracownicy oddelegowani z innych komórek Urzędu z pionu zastępcy Dyrektora ds. 
Organizacyjnych. 
W związku z planowanym utworzeniem Referatu ds. Obsługi Zatrudnienia 
Cudzoziemców Dyrektor GUP wystąpił do Prezydenta Miasta Krakowa 
o zwiększenie planu etatowego o siedem osób32.  

(akta kontroli str. 49-78, 160-168, 195-198)  

Dyrektor podał, że zwiększenie stanu zatrudnienia miało charakter wyprzedzający 
i odpowiadało na przewidywane potrzeby wynikające z obserwowanego wzrostu 
składanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz 
ofert pracy, których celem jest wydanie informacji starosty, jak również było efektem 
przewidywanych zmian związanych z wprowadzeniem nowego zadania, jakim jest 
wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. Według treści wyjaśnień, 
„w badanym okresie nie występowały problemy w zakresie dostosowania 
kadrowego do planowanych potrzeb ponieważ okresowe obciążenia pracowników 
w zakresie realizowanych zadań dotyczących obsługi cudzoziemców były 
niwelowane poprzez czasowe oddelegowywanie pracowników z innych komórek 
organizacyjnych Urzędu”. Polityka zatrudnieniowa realizowana przez Dyrektora – 
„zakłada reagowanie na szybko zmieniającą się sytuację na rynku pracy. 
Elastyczność i czasowe oddelegowywanie pracowników poszczególnych komórek 
do referatów, które w chwili obecnej posiadają zwiększone obciążenie pracą ma na 
celu optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów pracy. Jest ono spowodowane 

                                                      
31  W wyniku tych naborów obsadzono 11 stanowisk. 
32 Przesyłając do Urzędu Miasta Krakowa projekt budżetu GUP na 2017 r. 



 

11 

obserwowaną od lat cyklicznością zdarzeń na rynku pracy (przejawiającą się m.in. 
zwiększoną liczbą osób rejestrujących się na początku każdego roku, mniejszą 
liczbą osób poszukujących pracy w miesiącach wakacyjnych itp.) Pracownicy 
czasowo oddelegowani do innych referatów posiadają doświadczenie i kompetencje 
m.in. w zakresie obsługi programu Syriusz, który w chwili obecnej jest głównym 
i podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez Urzędy Pracy w zakresie 
świadczonych usług”. 

(akta kontroli str. 531-534, 679) 

W wyniku szczegółowej analizy dokumentacji pięciu pracowników zajmujących się 
obsługą cudzoziemców w GUP33 ustalono, że we wszystkich badanych 
przypadkach, w związku z powołaniem Referatu ds. Obsługi Zatrudnienia 
Cudzoziemców, zostały opracowane i zmienione opisy danego stanowiska pracy. 
Również zakresy powierzonych obowiązków zostały zaktualizowane z dniem 
powołania nowego referatu (tj. 1 marca 2017 r.). Od 1 stycznia 2018 r. ustawa 
o promocji zatrudnienia nałożyła na urzędy pracy dwa zadania: wydawanie 
zezwoleń na pracę sezonową oraz ewidencję oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zakresy obowiązków pracowników 
zatrudnionych w Referacie ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców zostały 
zaktualizowane 3 kwietnia 2018 r. (dodano obydwa zadania).  

(akta kontroli str. 172-173) 

Dyrektor Urzędu wskazał, że wprowadzenie nowych zadań oraz duża ilość 
rejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
wymusiły konieczność przeprowadzenia w GUP zmian organizacyjnych. W związku 
z przejęciem przez Referat ds. Obsługi Cudzoziemców od 1 kwietnia 2018 r. 
kolejnego zadania w postaci ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, zakresy obowiązków zostały kompleksowo zaktualizowane 
o nowe zadania. Wydawanie zezwoleń na pracę – wg treści wyjaśnień nie stanowiło 
problemu z uwagi na małą liczbę składanych wniosków. Zadanie to zostało 
wprowadzone w Urzędzie Zarządzeniem nr 28/2017 Dyrektora GUP z dnia 
29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2015 z dnia 16 marca 2015 r. 
w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu zadań 
Pionu Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Rynku Pracy. 

(akta kontroli str. 548-552) 

Według stanu na 30 września 2018 r. obsługą cudzoziemców zajmowało się 
19 pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców 
(Kierownik Referatu, 11 pośredników pracy, siedem osób zatrudnionych na 
stanowiskach pomocy biurowych) oraz dwie osoby zatrudnione poza CAZ (Dział 
Finansowo-Księgowy). 12 z tych osób posiadało wykształcenie wyższe34 (jedna 
osoba w trakcie studiów licencjackich). Żaden z pracowników nie posiadał 
wykształcenia podyplomowego związanego z kontrolowanym zakresem. Kwalifikacje 
wszystkich pracowników referatu odpowiadały wymaganiom stawianym przez 
przepisy prawa35 oraz ustanowionym regulacjom wewnętrznym. Żaden z pracowników 
nie posiadał znajomości języków obcych potwierdzonych certyfikatem. 

(akta kontroli str. 27-28, 49-159) 

Dyrektor Urzędu oświadczył, że sześciu pracowników Referatu ds. Obsługi 
Zatrudnienia Cudzoziemców posługuje się w sposób komunikatywny językiem 

                                                      
33  Analizie poddano zakresy czynności i opisy stanowisk pracy. 
34  Pozostałe osoby posiadały wykształcenie średnie. 
35  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. poz. 936). Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 19 maja 2018 r. Niniejsze 
rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, ze zm.). 
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angielskim, a jedna osoba językiem rosyjskim. W razie potrzeby – jak wskazał 
Dyrektor – istnieje możliwość pomocy innych pracowników Urzędu w tym zakresie. 
Zwłaszcza w językach ukraińskim, rosyjskim i hiszpańskim, znajomość których 
pracownicy mają potwierdzone stosownymi certyfikatami. 

(akta kontroli str. 169-171) 

W kontrolowanym okresie pracownicy zajmujący się obsługą cudzoziemców brali 
udział w 20 szkoleniach z problematyki obsługi cudzoziemców (szkolenia twarde). 
Ogółem w szkoleniach tych wzięło udział 71 pracowników. Były to szkolenia m.in. 
z zakresu nowelizacji przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce, 
zatrudniania cudzoziemców (przegląd przepisów i wyzwań), zatrudnienia 
cudzoziemców w Polsce i delegowanie pracowników do innego państwa celem 
świadczenia usług w związku z wprowadzeniem nowych przepisów od 18 stycznia 
2016 r. i skutki dla pracodawców, wdrożenia dyrektywy 2014/36/UE – projekt 
regulacji w sprawie zezwoleń na pracę krótkotrwałą i sezonową wydawanych przez 
starostę, obsługi komponentu zatrudnienie cudzoziemców w oprogramowaniu 
Syriusz w kontekście nowych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, zadań 
realizowanych przez doradców klienta we współpracy z klientami PUP 
z uwzględnieniem wydawania informacji starosty, rejestracji cudzoziemców przez 
PUP. Ponadto 12 pracowników uczestniczyło w czterech szkoleniach w zakresie 
umiejętności miękkich (indywidualizacja obsługi klienta, doradca klienta jako ekspert 
na lokalnym rynku pracy, pogłębiona diagnostyka w rozmowie z klientem 
bezrobotnym i poszukującym pracy). 

(akta kontroli str. 176-181) 

Odnośnie do planowanych zmian/decyzji kadrowych, Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że 
w najbliższym czasie planowany jest nabór pracowników zajmujących się obsługą 
cudzoziemców. W związku z wygaśnięciem z końcem 2018 r. umów czasowych 
osób zatrudnionych na stanowiskach pomocy biurowych, które w chwili obecnej 
realizują zadania związane z obsługą zatrudniania cudzoziemców, celem 
zwiększenia szybkości i jakości realizowanych usług zaplanowano przeprowadzenie 
konkursu na stanowiska urzędnicze. Docelowo planowane jest zatrudnienie 
dziewięciu osób, które będą posiadały co najmniej średnie wykształcenie oraz 
znajomość języków obcych. 

(akta kontroli str. 531-534) 

1.5. Na zadania związane z obsługą cudzoziemców wydatkowano: 
 w 2014 r.: 59,47 tys. zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)36. Plan ogółem wydatków 
GUP w tym zakresie wynosił 8.989,43 tys. zł; 

 w 2015 r.: 43,89 tys. zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na 
ZFŚS)37. Plan ogółem wydatków GUP w tym zakresie wynosił 10.682,02 tys. zł; 

  w 2016 r.: 107,58 tys. zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Plan ogółem 
wydatków GUP w tym zakresie wynosił 11.557,00 tys. zł; 

 w 2017 r.: 602,48 tys. zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na 
Zakładowy ZFŚS)38 oraz wydatek poniesiony na Biuletyn Informacyjny dla 
Pracodawców). Plan ogółem wydatków GUP w tym zakresie wynosił  
14.005,70 tys. zł; 

                                                      
36 Dotyczy 2 osób zatrudnionych poza CAZ na pełne etaty (zajmujące się tylko obsługą spraw związanych 

z cudzoziemcami). 
37 Dotyczy 2 osób zatrudnionych poza CAZ na pełne etaty (zajmujące się tylko obsługą spraw związanych 

z cudzoziemcami). 
38 Dotyczy 8 pracowników Referatu ds. Obsługi Cudzoziemców oraz 4 osób zatrudnionych poza CAZ wg stanu 

na 31 grudnia 2017 r., 3 osób zatrudnionych w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r. oraz 3 osób 
zajmujących się obsługą cudzoziemców w okresie od 16 stycznia do 14 kwietnia 2017 r.). 
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 do 30 września 2018 r.: 799,18 tys. zł (wydatki na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS)39. Plan ogółem wydatków GUP w tym 
zakresie wynosił 14.201,00 tys. zł. W planie wydatków na 2018 r. zaplanowano 
kwotę 78,30 tys. zł na zakup komputerów. 

W okresie objętym kontrolą projekty planów finansowych dla GUP były w całości 
przyjmowane przez Urząd Miasta Krakowa i uchwalane przez Radę Miasta Krakowa 
w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kraków. W związku z powyższym – jak podał 
Dyrektor GUP – nie było sytuacji przyznania niewystarczających środków, ani 
konieczności odstąpienia bądź ograniczenia realizowanych zadań. W projekcie 
budżetu GUP na 2017 r. wystąpiono o zwiększenie planu etatowego, a tym samym 
finansowego o siedem dodatkowych etatów z przeznaczeniem ich w całości na 
zwiększenie obsady Referatu ds. Obsługi Cudzoziemców. Wystąpienie to zostało 
uwzględnione w całości. Ponadto – na wniosek GUP, w czerwcu 2018 r. został 
zwiększony plan finansowy Urzędu o kwotę 78,3 tys. zł na finansowanie „innych 
fakultatywnych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków 
Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie”40. Zakupiono 31 
komputerów wraz z 31 monitorami oraz cztery minikomputery za kwotę 77,4 tys. zł, 
z czego pięć zestawów komputerowych zostało przydzielonych Referatowi ds. 
Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 183-189, 195-198, 256-258, 548-552, 681-693) 

1.6. Informacje dla klientów załatwiających sprawy (pouczenia dla cudzoziemców 
o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na 
nich obowiązkach) umieszczone były na tablicach informacyjnych na korytarzach 
Urzędu. Urząd posiadał linię informacyjną (infolinię) w zakresie wszystkich 
obsługiwanych przez GUP spraw. W trakcie przeprowadzonych oględzin nie 
stwierdzono na stanowiskach pracy sprzętu nieczynnego lub zepsutego. Wydawane 
były i eksponowane w poczekalniach broszury informacyjne na temat załatwianych 
spraw, zawierające m.in. sposób postępowania, wzory dokumentów, również 
w językach obcych (języki: angielski, rosyjski, ukraiński).  
Na stronie internetowej GUP zamieszczane były informacje dla klientów 
załatwiających sprawy – cudzoziemców oraz przedsiębiorców zatrudniających 
cudzoziemców (wzory dokumentów, 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), ułatwiające i przyspieszające im załatwienia sprawy. Można do nich 
w sposób łatwy dotrzeć (czytelne odnośniki i przekierowania). Publikowane były 
broszury informacyjne na temat załatwianych spraw, zawierające m.in. sposób 
postępowania oraz wzory dokumentów. Strona internetowa zawierała informacje 
w językach angielskim i rosyjskim. Istniała możliwość wypełniania i przesyłania 
elektronicznie formularzy i wniosków przez stronę „praca.gov.pl” takich jak: 
oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę sezonową, 
informacje starosty. Nie było możliwe sprawdzenie statusu swojej sprawy przez 
Internet.  
Odnośnie do planowanych zmian/usprawnień w zakresie komunikacji z klientem, 
Dyrektor GUP podał, że polityka informacyjna Urzędu prowadzona jest na wielu 
płaszczyznach i w chwili obecnej nie planuje zmian w tym zakresie. Jednym 
z głównych źródeł informacji jest strona internetowa, na której umieszczone są treści 
związane zarówno z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, jak również informacje 

                                                      
39 Dotyczy 19 pracowników Referatu ds. Obsługi Cudzoziemców oraz 2 osób zatrudnionych poza CAZ (obsługa 

finansowa cudzoziemców). 
40  Dz. U. z 2014 r. poz. 1294. 
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dotyczące poszczególnych obszarów i form wsparcia, w ramach realizowanych 
zadań ustawowych. Celem usprawnienia obsługi klientów stworzono możliwość 
bezpośredniego pobierania plików (wnioski, oświadczenia itp.), co umożliwia 
realizację usługi bez konieczności osobistego zgłoszenia się w Urzędzie. Na terenie 
jednostki znajduje się punkt informacyjny zapewniający kompleksową informację 
(zarówno poprzez kontakt bezpośredni jak i telefoniczny) w zakresie oferowanych 
usług, w tym dotyczących obsługi cudzoziemców. Niezależnie od podjętych działań 
w zakresie usprawnienia komunikacji z klientem Urząd, jak wskazał Dyrektor, 
cyklicznie organizuje targi i giełdy pracy (odbywające się zarówno na jego terenie, 
jak i w podmiotach zewnętrznych41), które wychodząc naprzeciw potrzebom klienta 
umożliwiają dotarcie z informacją do zainteresowanych osób (m.in. poprzez 
broszury informacyjne oraz bezpośrednie informacje udzielane zainteresowanym). 
Ponadto obsługa podmiotów w zakresie zatrudniania cudzoziemców jest 
realizowana w znacznym stopniu poprzez ogólnopolski portal usług elektronicznych 
publicznych służb zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 199-254) 

1.7. W kontrolowanym okresie GUP w zakresie zatrudniania cudzoziemców 
współpracował ze Strażą Graniczną, Konsulatami, Państwową Inspekcją Pracy, 
Policją, Prokuraturą, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Centralnym Biurem 
Antykorupcyjnym, Urzędami Wojewódzkimi. Współpraca ta nie była formalnie 
uregulowana, natomiast odbywała się – jak podał Dyrektor GUP – w ramach tzw. 
dobrych praktyk i miała miejsce przy rozwiązywaniu konkretnych problemów. 
Prowadzona była korespondencja pisemna z tymi instytucjami w zakresie 
związanym z przekazywaniem dokumentacji i informacji dotyczących zatrudniania 
cudzoziemców. W związku z realizacją zadań dotyczących obsługi cudzoziemców, 
GUP powiadamiał: 

 Straż Graniczną, m.in. o możliwości nadużycia w zakresie zatrudniania 
cudzoziemców (82), wpłynięciu zawiadomień od podmiotów powierzających 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi o nie zgłoszeniu się cudzoziemców do pracy 
lub jej porzuceniu (54); 

  Państwową Inspekcję Pracy o możliwości nadużycia w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy/wniosek o przeprowadzenie kontroli oraz prośba 
o przesłanie informacji o wynikach kontroli (11). 

Z kolei, Straż Graniczna zwracała się do GUP 412 razy, m.in. o udostępnienie 
danych z elektronicznego wykazu zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu 
pracy cudzoziemcowi, potwierdzenie autentyczności tych oświadczeń, udzielenie 
informacji o podmiotach, m.in. liczba oświadczeń, wykaz cudzoziemców, przesłanie 
wzorów pieczęci i podpisów, o cofnięciu wizy, umorzeniach postępowania. 
Policja zwracała się do Urzędu 27 razy, m.in. w sprawach o potwierdzenie 
autentyczności oświadczeń, udzielenia informacji o podmiotach, potwierdzenie 
autentyczności pieczątek urzędowych na wydawanych informacjach starosty. 
Sześciokrotnie pracownicy byli wzywani w celu złożenia wyjaśnień.  
Konsulaty zwracały się 113 razy o potwierdzenie autentyczności oświadczeń oraz 
kilkakrotnie o wzory podpisów i potwierdzenie autentyczności pieczątek. Państwowa 
Inspekcja Pracy zwracała się o udzielenie informacji o podmiotach gospodarczych. 
Urzędy Wojewódzkie (Małopolski, Mazowiecki, Warmińsko-Mazurski) zwracały się 
najczęściej o udzielanie informacji dotyczącej średniego wynagrodzenia dla 
konkretnego zawodu oraz przekazanie dokumentacji sprawy w związku z odmową 
przyjęcia oferty pracy z prośbą pracodawcy o wydanie informacji starosty. 

(akta kontroli str. 259-277, 523-524) 

                                                      
41  Np. w hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach, Akademii Górniczo Hutniczej. 
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1.8. W kontrolowanym okresie Urząd uczestniczył w opracowaniu i realizacji 
programów skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach 
realizacji swoich zadań m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(programy POWER oraz RPO WM IV). Urząd nie brał udziału w programach 
i projektach skierowanych tylko i wyłącznie do cudzoziemców jako osobnej grupy. 
Dyrektor GUP podał, że w ramach realizowanych zadań ustawowych Urząd 
uczestniczy w opracowaniu i realizacji programów skierowanych do wszystkich osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy. Jednocześnie Dyrektor zaznaczył, iż „Każda 
osoba zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy (w tym również 
cudzoziemiec) posiada prawo do równego traktowania, w tym równego dostępu do 
świadczonych usług”.  

(akta kontroli str. 524-530) 

1.9. Rejestr skarg i wniosków Urzędu był prowadzony przez Dział Obsługi 
Prawnej. W kontrolowanym okresie wpłynęły do Urzędu 34 skargi. Dyrektor GUP 
wyjaśnił, że żadna ze skarg nie była związana z realizacją zadań dotyczących 
obsługi cudzoziemców. W wyniku szczegółowej analizy treści ośmiu skarg ustalono, 
że nie dotyczyły one ww. zakresu.  

(akta kontroli str. 501-517, 524) 

1.10. W kontrolowanym okresie, odpowiadając na zachodzące zmiany 
przejawiające się w zwiększaniu zadań Urzędu w zakresie obsługi cudzoziemców, 
dostosowywano politykę kadrową i informacyjną do nowych zadań. Dyrektor Urzędu 
zidentyfikował przewidywane trudności związane z nowymi zadaniami (prace 
sezonowe cudzoziemców od stycznia 2018 r.) oraz ze wzrostem liczby oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz ofert pracy, których celem 
jest wydanie informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w przeprowadzonych zmianach organizacyjnych (utworzenie 
Referatu ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców), jak również pozyskaniem od 
władz samorządowych siedmiu etatów w 2017 r.  

(akta kontroli str. 531-534) 
 

W działalności GUP w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

 
Odpowiadając na zachodzące zmiany przejawiające się w zwiększaniu zadań 
Urzędu w zakresie obsługi cudzoziemców, dostosowywano politykę kadrową 
i informacyjną do nowych zadań. Również współpraca z innymi instytucjami 
w zakresie obsługi spraw dotyczących cudzoziemców były adekwatne do 
realizowanych zadań w zakresie obsługi cudzoziemców. 
 

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

2.1. GUP nie tworzył kierunków ani planów działania w zakresie zadań związanych 
z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Polski i ich obsługą. 
Dyrektor Urzędu podał, że w ramach realizowanych działań związanych z obsługą 
cudzoziemców, GUP ogranicza się tylko do realizacji zadań ustawowych. Ponadto 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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wpisuje swoje działania do Strategii Rozwoju Krakowa, która określa kluczowe 
kierunki interwencji Gminy w zakresie Polityki Społecznej. 

(akta kontroli str. 539-542) 

2.2. W kontrolowanym okresie Urząd nie uczestniczył w opracowaniu i realizacji 
programów promocji zatrudnienia cudzoziemców oraz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy dla cudzoziemców jako osobnej grupy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o promocji zatrudnienia, do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku 
pracy należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy. Według treści Statutu, GUP realizuje zadania 
samorządu powiatu, w tym m.in. w zakresie realizacji programu promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część miejskiej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych. W 2016 r. w GUP opracowano 
„Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2016-2020 
w Gminie Miejskiej Kraków”42. W treści Programu nie poruszono zagadnień 
związanych z promocją zatrudnienia cudzoziemców oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy dla cudzoziemców. W Programie zaznaczono, że działania w nim 
wymienione określające cele i zadania nie mają charakteru zamkniętego. W oparciu 
o wnioski wypływające z ewaluacji oraz w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb, 
możliwe będzie projektowanie nowych, odpowiadających na aktualne wyzwania 
działań.  

(akta kontroli str. 436-497) 

Dyrektor GUP wskazał, że powyższy Program ma za zadanie promocję 
zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową oraz 
reintegrację społeczno-zawodową w Gminie Miejskiej Kraków. Wskazuje on 
kluczowe kierunki interwencji Gminy mające służyć zapewnieniu warunków dla 
przedsiębiorczości społecznej. Program ten jest kontynuacją poprzedniego 
programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz 
Aktywizacji Zawodowej na Krakowskim Rynku Pracy i wpisuje się w wytyczne 
i zapisy zawarte w strategicznych dokumentach odnoszących się do rynku pracy 
oraz ekonomii społecznej na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. 
Powyższy Program nie ujmował cudzoziemców jako osobnej grupy społecznej, gdyż 
stanowi on integralną część „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 
2030”, Obszar V: Kapitał Społeczny, cel strategiczny: V. Silna wspólnota 
samorządowa mieszkańców Krakowa, cel operacyjny V.3. Spójność społeczna. 
Dlatego też w swoim zakresie wpisuje się w pozostałe programy i projekty 
strategiczne ujęte w Strategii Miasta Krakowa i stanowi ich uzupełnienie. Dyrektor 
dodał, że Urząd uczestnicząc w opracowaniu i realizacji programów skierowanych 
do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w ramach realizowanych zadań musi 
zagwarantować równy dostęp do świadczonych usług na zasadach określonych 
w ustawie. Każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy 
(w tym również cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu) ma prawo do 
korzystania z usług aktywizujących wynikających z realizowanych projektów. 
W odpowiedzi na pytanie, czy w związku z powiększającą się w ostatnich latach na 
rynku pracy liczbą cudzoziemców oraz spraw i problemów związanych z tym 
zjawiskiem, Urząd przeprowadzał ewaluację tego programu oraz rozpoznał potrzeby 
w tym zakresie, szczególnie w kontekście zbliżającego się czasu opracowywania 
Strategii Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata następne, Dyrektor 
wyjaśnił, że Urząd na bieżąco monitoruje przebieg i realizację Programu. Z uwagi na 
brak radykalnego wzrostu liczby cudzoziemców rejestrujących się jako osoby 
bezrobotne (a tylko takie osoby mogą korzystać z aktywnych form wsparcia) nie 

                                                      
42  Przyjęty uchwalą nr XLVII/847/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.  
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przeprowadzono jego ewaluacji. W kontekście zbliżającego się czasu opracowania 
Programu na następne lata, Urząd zamierza przeprowadzić szerokie konsultacje 
oraz dokonać przeglądu efektywności realizowanego projektu, celem optymalnego 
dostosowania do potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy. 

(akta kontroli str. 498-500, 531-534) 

2.3. W kontrolowanym okresie w Urzędzie opracowano zasady obsługi klienta 
(w tym cudzoziemców i przedsiębiorców). Dyrektor GUP wskazał, że procedury te 
są na bieżąco aktualizowane i w razie potrzeby zmieniane. Na stronie internetowej 
GUP umieszczone zostały dokładne informacje związane z postępowaniem w danej 
sprawie (np. procedury dotyczące zgłoszenia: krajowej oferty pracy dla obywateli 
EOG43, krajowej oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty na temat 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy lub dotyczące wpisu 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). W latach 2014-
201844 funkcjonowanie tych procedur nie podlegało formalnej kontroli ani audytowi 
wewnętrznemu.  

(akta kontroli str. 199-254, 548-560) 

2.4. Polityka zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich realizowana była w GUP 
w czterech podstawowych obszarach: pozyskiwanie pracowników, szkolenie 
i rozwój, motywowanie i wynagradzanie, budowanie wizerunku Urzędu jako dobrego 
pracodawcy i tworzyło ją szereg aktów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie. 
W okresie objętym kontrolą, schemat organizacyjny Urzędu – jak podał Dyrektor 
GUP, był zmieniany w taki sposób, aby optymalnie dostosować strukturę 
organizacyjną do powierzonych zadań. Konieczność zmian była wymuszana 
sytuacją na rynku pracy, ilością powierzonych zadań i środków oraz zmianami 
legislacyjnymi. Dyrektor wskazał, że Urząd stara się zapewnić obsadę kadrową 
w taki sposób, aby efektywnie i skutecznie wywiązywać się z powierzonych mu 
zadań. W pierwszej kolejności wolne stanowiska pracy obsadzane są w drodze 
rekrutacji wewnętrznej, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe poszukiwani są 
kandydaci na zewnętrznym rynku pracy. Regulamin naboru kandydatów na wolne 
stanowiska pracy w GUP w Krakowie reguluje zarządzenie Dyrektora GUP  
nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (zmieniające zarządzenie nr 18/2011 Dyrektora 
GUP w Krakowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu 
naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w GUP w Krakowie”).  
Zarządzeniem nr 2/2009 Dyrektora GUP z dnia 16 marca 2009 r. wprowadzono 
uregulowania w zakresie służby przygotowawczej i organizowania egzaminu 
kończącego tą służbę w GUP. Ponadto pracownicy Urzędu są poddawani okresowej 
ocenie pracowniczej przeprowadzanej co najmniej raz na dwa lata i nie częściej niż 
raz na 6 miesięcy. Zarządzeniem nr 4/2011 Dyrektora GUP z dnia 21 marca 2011 r. 
określono sposób i tryb dokonywania okresowej oceny pracowników Urzędu 
(zmienione aneksem nr 1/2012 z dnia 1 marca 2012 r.).  
Celem określenia zadań i obowiązków pracowniczych, zarządzeniem Dyrektora 
GUP z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kart ,,Opis Stanowiska 
Pracy” w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie oraz określenia zasad ich 
aktualizacji (zmienionym aneksem nr 1/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.) wprowadzono 
karty ,,Opis Stanowiska Pracy”. 
Możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pracowników wynika z Regulaminu Pracy 
nadanego zarządzeniem Dyrektora GUP nr 15/2013 z dnia 12 września 2013 r. 

                                                      
43  Europejski Obszar Gospodarczy, (European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, 

obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem 
Szwajcarii. EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, 
towarów i usług.. 

44  Od 1 maja 2014 r. do czasu zakończenia niniejszej kontroli. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_wolnego_handlu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lny_rynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Stowarzyszenie_Wolnego_Handlu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Swobodny_przep%C5%82yw_os%C3%B3b
https://pl.wikipedia.org/wiki/Swobodny_przep%C5%82yw_kapita%C5%82u
https://pl.wikipedia.org/wiki/Swobodny_przep%C5%82yw_towar%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Swoboda_%C5%9Bwiadczenia_us%C5%82ug
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Powyższy obowiązek pracodawcy został utrzymany w nowym zarządzeniu 
nr 28/2018 Dyrektora GUP z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Pracy. Kierownicy Referatów – wg informacji Dyrektora Urzędu – prowadzą 
systematyczną identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, uwzględniając obecne 
i przyszłe cele i zadania poszczególnych pracowników. Dotyczy to wszystkich 
komórek Urzędu, w tym również Referatu ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców. 
System wynagradzania pracowników został uregulowany zarządzeniami Dyrektora 
GUP w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu Wynagradzania Pracowników 
Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”. W kontrolowanym okresie obowiązywało 
w tym zakresie zarządzenie nr 20/2013 Dyrektora GUP w Krakowie z dnia 
5 listopada 2013 r. (zmienione zarządzeniem Nr 22/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. 
i zarządzeniem nr 23/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.). Zarządzenie to utraciło moc 
w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 14/2018 Dyrektora GUP z dnia 
16 kwietnia 2018 r. (uchylone zarządzeniem nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu wynagradzania pracowników Grodzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie” w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie). Ponadto 
uregulowane zostało przyznawanie i wypłacanie pracownikom dodatków do 
wynagrodzenia.  

(akta kontroli str. 13-23, 49-159, 539-546) 

2.5. W kontrolowanym okresie Polityka informacyjna GUP została unormowana 
w kilku aktach wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie. Szczegółowe zadania 
w zakresie związanym z udzielaniem informacji o usługach Urzędu, jak również 
z udostępnianiem informacji publicznej, zostały określone w zarządzeniach 
Dyrektora GUP dotyczących zadań Pionu Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. 
Organizacyjnych, któremu podlega Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki 
i Informacji Publicznej oraz Informacji o Usługach Urzędu. Promocja usług Urzędu 
była zadaniem Referatu Marketingu Usług. Dokładny opis zadań realizowanych 
w powyższej komórce został określony w zarządzeniach Dyrektora Urzędu 
dotyczących zadań Pionu Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Rynku Pracy. W celu 
poprawienia efektywności polityki informacyjnej prowadzonej wewnątrz Urzędu, 
zostało wydane Polecenie Służbowe Nr 3/2018 Dyrektora GUP z dnia 26 kwietnia 
2018 r. w sprawie usprawnienia przepływu informacji pomiędzy komórkami 
organizacyjnymi. Polityka informacyjna prowadzona jest także poprzez informacje 
udzielane w ramach prowadzonego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). W dniu 
5 września 2016 r. wprowadzono Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora GUP w sprawie 
zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej GUP. Następnie 
zarządzeniem nr 12/2016 Dyrektora GUP z dnia 28 października 2016 r. ustalono 
zasady i tryby udostępniania informacji publicznej przez Urząd oraz zasady 
ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. W prowadzonym przez 
GUP Biuletynie Informacji Publicznej znajdowały się wszystkie, niezbędne 
informacje związane z Urzędem, w tym aktualnie obowiązujące procedury. Ponadto 
Urząd prowadził stronę internetową, na której umieszczane były treści związane 
zarówno z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, jak również informacje dotyczące 
poszczególnych obszarów i form wsparcia, w ramach realizowanych zadań 
ustawowych. Dyrektor GUP wskazał, że niezależnie od podjętych działań w zakresie 
usprawnienia komunikacji z klientem, Urząd cyklicznie organizuje targi i giełdy pracy 
(zarówno na terenie jednostki, jak i w podmiotach zewnętrznych), które wychodząc 
naprzeciw potrzebom klienta umożliwiają dotarcie z informacją do wszystkich 
zainteresowanych osób (m.in. poprzez broszury informacyjne oraz bezpośrednie 
informacje udzielane zainteresowanym podmiotom). Ponadto obsługa podmiotów 
w zakresie zatrudnienia cudzoziemców jest realizowana w znacznym stopniu 
poprzez ogólnopolski portal usług elektronicznych publicznych służb zatrudnienia.  
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W kontrolowanym okresie Urząd zorganizował dziewięć edycji targów pracy. 
Z uwagi na ich otwarty, bezpłatny charakter udział w nich mogła wziąć każda 
zainteresowana osoba. Informacje dotyczące terminu i miejsca organizacji targów 
upowszechniane były na terenie Urzędu, w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz na 
stronie internetowej GUP. Ponadto – jak podała Kierownik Referatu Marketingu 
Usług Urzędu – Urząd promował każdą edycję targów w lokalnym radiu. Przesyłano 
również materiały informacyjne do innych instytucji z prośbą o ich udostępnianie.  

(akta kontroli str. 199-254, 535, 536, 546-547) 

2.6. W okresie objętym kontrolą Urząd nie organizował szkoleń dla cudzoziemców 
oraz pracowników innych instytucji i organizacji. W szkoleniach organizowanych dla 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących klientami GUP, 
w kontrolowanym okresie wzięło udział 25 cudzoziemców45: 

 (akta kontroli str. 182, 524, 666) 

2.7. W trakcie kontroli przeprowadzone zostało badanie ankietowe na temat 
zadowolenia przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców z poziomu ich obsługi 
przez GUP. Na pozostawionych w Urzędzie 40 ankiet zwróconych zostało 12 ankiet 
wypełnionych przez klientów GUP46. Ankietowani pracodawcy korzystali w Urzędzie 
z usług dotyczących: rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi, złożenia oferty pracy dla cudzoziemców, poradnictwa w zakresie 
zatrudniania, wyszukiwania ofert pracy. Na 12 ankietowanych osiem osób było 
zadowolonych z poziomu obsługi sprawy (odpowiedź „tak”). „Raczej tak” 
odpowiedziało czterech przedsiębiorców. W odpowiedzi na pytanie, czy urzędnik 
obsługujący był uprzejmy i życzliwy 11 osób udzieliło odpowiedzi „tak” jedna osoba 
odpowiedziała, że „raczej tak”. 10 ankietowanych stwierdziło, że obsługujący ich 
urzędnik był przygotowany merytorycznie do załatwienia sprawy (odpowiedź „tak”), 
jeden ankietowany odpowiedział, że „raczej tak”, a jeden nie miał zdania. Odnośnie 
do pytania, czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Urzędzie był zadowalający, 
sześciu ankietowanych udzieliło odpowiedzi „raczej tak”, trzech odpowiedzi „tak”, 
dwie osoby nie były zadowolone a jedna nie miała zdania. Siedmiu ankietowanych 
stwierdziło, że warunki lokalowe w jakich byli obsługiwani były odpowiednie (trzy 
odpowiedzi „tak”, cztery odpowiedzi „raczej tak”). Dwie osoby odpowiedziały, że raczej 
nie były odpowiednie. 11 ankietowanych bez problemu trafiło do wyznaczonego 
miejsca obsługi lub urzędnika załatwiającego sprawę. Dziewięć osób oceniło 
pozytywnie materiały informacyjne dostępne w Urzędzie (trzy nie wyraziły zdania na 
ten temat). Wszyscy ankietowani pozytywnie ocenili udostępniane na stronach 
internetowych GUP materiały informacyjne i formularze. Podczas załatwiania sprawy 
w Urzędzie siedmiu ankietowanych nie napotkało żadnych trudności. Otrzymanie 
błędnych lub niepełnych informacji zasygnalizowały dwie osoby. Jedna osoba 
została poproszona o kontakt w innym terminie. Skorzystanie z usług GUP 
przyczyniło się do załatwienia sprawy we wszystkich przypadkach. Wszyscy 
ankietowani jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wskazali miasto 
wojewódzkie. Siedmiu ankietowanych zaproponowało następujące rozwiązania, które 
ich zdaniem mogłyby się przyczynić do usprawnienia pracy Urzędu i polepszenia 
jakości świadczonych usług: zatrudnienie większej liczby pracowników (dwie osoby); 
w sytuacji, gdy pojawiają się kandydaci na opiniowane stanowisko, przesyłanie ich 
kandydatur jak najszybciej, aby nie było opóźnień w wydawaniu informacji starosty 

                                                      
45  Osoby zostały wygenerowane z systemu Syriusz spośród osób posiadających status osoby bezrobotnej 

(bezrobotni, którzy są cudzoziemcami w myśl art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. i, j, l ha oraz pkt 3 i 4 ustawy 
o promocji zatrudnienia). 

46  Odpowiedzi udzieliło 10 kobiet i dwóch mężczyzn. Ankietowani wskazali, iż korzystają z usług Urzędu: 
w pięciu przypadkach od pół roku do jednego roku, w sześciu przypadkach powyżej trzech lat oraz w jednym 
przypadku od roku do dwóch lat. Jako branżę prowadzonej działalności wskazano we wszystkich 
przypadkach usługi. 
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(dwie osoby). W jednym przypadku zaproponowano rozważenie możliwości 
kompleksowej obsługi kilku spraw za pośrednictwem jednej osoby. Jedna osoba 
ankietowana wskazała na potrzebę przeprowadzenia remontu pomieszczeń. 
Zdaniem jednej osoby Urząd powinien być zlokalizowany bliżej centrum. 

 (akta kontroli str. 660-662) 

2.8. W okresie od 1 maja do 2014 r. do 30 września 2018 r. Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie przeprowadził jedną kontrolę w zakresie zadań związanych 
z obsługą spraw cudzoziemców. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 28 czerwca 
do 20 lipca 2018 r. i dotyczyła realizacji zadań w zakresie ewidencji oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydawania zezwoleń na 
pracę sezonową. W projekcie wystąpienia pokontrolnego, otrzymanego przez Urząd 
5 listopada 2018 r. stwierdzono przede wszystkim, iż GUP posiada duże zaległości 
w zakresie rejestrowania wpływających oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi w ewidencji oświadczeń. Zgodnie z oświadczeniem 
Kierownika Referatu ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców z 19 lipca 2018 r. na 
dzień 17 lipca 2018 r. liczba wszystkich niezarejestrowanych oświadczeń wyniosła 
3.559, z czego oświadczeń nie wpisanych do ewidencji w terminie określonym 
w ustawie było 2.383. Na podstawie 12 spraw dotyczących wydawania zezwoleń na 
pracę sezonową cudzoziemców stwierdzono uchybienia polegające m.in. na: 
nieuzupełnieniu w siedmiu wnioskach opisu podklasy działalności według PKD 
podmiotu powierzającego pracę, braku w aktach trzech spraw wydruków 
wynagrodzeń potwierdzających dokonanie weryfikacji, akta spraw nie 
odzwierciedlały czynności podejmowanych przy weryfikacji przesłanek wynikających 
z art. 88j ust.2b pkt 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia (sprawdzenie raportu ZUS 
U7). W toku kontroli weryfikacji poddano 20 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi – nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie 
weryfikacji przesłanek do wydania decyzji odmownej. W stosunku do siedmiu 
oświadczeń, Urząd w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego 
dokonał wpisu oświadczeń po upływie wskazanych w art. 88z ust. 4 ustawy 
o promocji zatrudnienia siedmiu dni roboczych. W jednym przypadku wezwanie do 
uzupełnienia braków formalnych wystosowano po upływie 20 dni od daty wpływu 
oświadczenia do Urzędu. Z akt sprawy nie wynikało, iż Urząd poinformował stronę 
o przedłużeniu postępowania.  
Nie przeprowadzano w tym okresie kontroli wewnętrznych w zakresie zadań 
związanych z obsługą spraw cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 518-525, 611-650) 

2.9. Dyrektor Urzędu zidentyfikował przewidywane trudności związane z obsługą 
cudzoziemców i pracodawców powierzającym im pracę (wzrostem liczby spraw 
związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową, wzrostem liczby 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz ofert pracy, 
których celem jest wydanie informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy powierzającemu wykonanie pracy cudzoziemcowi). 
Znajdowało to swoje odzwierciedlenie zarówno w przeprowadzonych zmianach 
organizacyjnych podjętych w związku z utworzeniem Referatu ds. Obsługi 
Zatrudnienia Cudzoziemców oraz pozyskaniem od władz samorządowych 
dodatkowych siedmiu etatów.  

(akta kontroli str. 531-534) 

 
W działalności GUP w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Polityka informacyjna, polityka zatrudnienia oraz prowadzone działania edukacyjne 
i szkoleniowe sprzyjały efektywnej realizacji zadań. Wyniki przeprowadzonych 
w toku kontroli ankiet wśród przedsiębiorców powierzających wykonanie pracy 
cudzoziemcom wskazywały na wysoki poziom zadowolenia z obsługi przez 
pracowników Urzędu. 
 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 

3.1. W kontrolowanym okresie wpłynęło do GUP 47.158 wniosków o wydanie 
informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 
zamierzającemu powierzyć pracę cudzoziemcowi (w tym: w 2014 r.: 1.257;  
w 2015 r.: 3.846; w 2016 r.: 8.767; w 2017 r.: 17.599 oraz do 30 września 2018 r.: 
15.689). Z powyższego wynika, że liczba złożonych w 2017 r. wniosków wzrosła 
czternastokrotnie w odniesieniu do 2014 r. Wydano 47.158 informacji na temat 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy zamierzającemu 
powierzyć pracę cudzoziemcowi. 
Pracodawcy złożyli do Urzędu 132.166 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi (w tym: w 2014 r.: 7.115; w 2015 r.: 15.476; w 2016 r.: 36.308; 
w 2017 r.: 45.670 oraz do 30 września 2018 r.: 27.283). Z powyższego wynika, że 
liczba złożonych w 2017 r. oświadczeń wzrosła ponad sześciokrotnie w odniesieniu 
do 2014 r. Do 30 września 2018 r. do ewidencji oświadczeń wpisano ogółem 
131.852 oświadczenia.  
Według stanu na 30 września 2018 r. do ewidencji oświadczeń wpisano 26.280 
oświadczeń, z tego ok. 23.228 wpisano do ewidencji w terminie siedmiu dni 
roboczych od złożenia wniosku w sprawie wpisania oświadczenia do ewidencji, tj. 
dochowano terminu określonego w art. 88z ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia. 
413 oświadczeń wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 
wpisano do ewidencji w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia. Ok. 2.739 
oświadczeń nie wpisano do ewidencji w wymaganym terminie47. Nie było 
przypadków odmowy wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. wpłynęło do Urzędu 245 wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wydano 180 zezwoleń. Do ewidencji 
wniosków w sprawie pracy sezonowej wpisano 65 wniosków. Nie było przypadków 
wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową. W okresie tym 
umorzono 29 postępowań w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową. W 175 przypadkach wydano zezwolenie na pracę sezonową w terminie 
7 dni od złożenia wniosku, tj. z dochowaniem terminu określonego w art. 88p ust. 3 
i 4 ustawy o promocji zatrudnienia. Natomiast w pięciu przypadkach (wymagających 
postępowania wyjaśniającego w terminie 30 dni). W 2018 r. wydano cztery decyzje 
o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową (od decyzji tych nie składano odwołań). 

(akta kontroli str. 571-580, 608-610, 649-650, 663-665) 

3.2 Stosownie do zapisu art. 33 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia starosta 
zawiadamia organ Straży Granicznej lub wojewodę właściwego ze względu na 
miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu osoby bezrobotnej. Na osiem 

                                                      
47  Liczba oświadczeń nie wpisanych w terminie 7 dni roboczych do ewidencji jest sumą liczby oświadczeń nie 

wpisanych na dzień 17 lipca 2018 r. (ustalenia kontroli przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki: 
2.383 oświadczenia) oraz liczbą nie wpisanych w wymaganym terminie oświadczeń wygenerowanych 
z systemu Syriusz za okres od 18 lipca do 30 września 2018 r.: 356. Przy sporządzaniu wydruku wzięto pod 
uwagę większą niż 12 dni kalendarzowe różnicę pomiędzy datą złożenia oświadczenia a datą wpisania go do 
ewidencji.  
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przypadków48 zarejestrowania jako osoby bezrobotnej, cudzoziemców 
posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 
ustawy o cudzoziemcach, Urząd przesłał zawiadomienie do Wojewody 
Małopolskiego tylko w jednym przypadku49. O siedmiu pozostałych przypadkach 
rejestracji nie zawiadamiano wojewody. Zadania w zakresie rejestracji osób 
ubiegających się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy, w tym 
cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt czasowy realizował 
w kontrolowanym okresie Dział Ewidencji i Świadczeń.  

(akta kontroli str. 257-261, 285-300) 

3.3. Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę50. W celu 
wydania zezwolenia na pracę podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację 
starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez 
cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu 
o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywny wynik rekrutacji 
organizowanej dla pracodawcy przez powiatowy urząd pracy, sporządzoną 
z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich 
oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia. 
W wyniku badania 32 informacji starosty wydanych dziesięciu pracodawcom 
w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 września 2018 r. ustalono, że we wszystkich 
przypadkach GUP był urzędem właściwym do wydania informacji51. Wszystkie 
badane informacje wydane zostały z zachowaniem trybu i zakresu wymaganych 
czynności w związku ze złożeniem wniosku przez podmiot powierzający pracę 
cudzoziemcowi, tj. spełniały wymogi wynikające z obowiązujących w tym okresie 
rozporządzeń właściwego ministra ds. pracy, w sprawie wydawania zezwolenia na 
pracę cudzoziemców52. Informacje sporządzone były na odpowiednich wzorach 
i zawierały wszystkie wymagane ww. rozporządzeniami informacje, tj.: dane 
o możliwości realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych 
i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę 
adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju 
oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku 
do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na 
lokalnym rynku pracy. Podmiot składający ofertę został we wszystkich przypadkach 
powiadomiony o liczbie kandydatów (lub ich braku) spełniających wymagania 

                                                      
48  W 2017 r. cztery osoby i w 2018 r. cztery osoby. 
49  Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z 14 lutego 2017 r.  
50  Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania 

informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.04.2015 r. w sprawie przypadków, w których 
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne 
bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588 ze zm.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których 
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń 
na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2015r., poz. 97 ze zm.). 

51  Art. 88c ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. 
52  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. poz. 2345) – obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., wzór 
informacji załącznik nr 19; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 543), które weszło w życie w dniu 
2 maja 2015 r. i zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r., wzór informacji załącznik nr 5; Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę 
cudzoziemca (Dz. U. Nr 16, poz. 84 ze zm.), które obowiązywało w okresie objętym kontrolą do dnia 2 maja 
2015 r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu z 7 grudnia 2017 r. tryb i zakres podejmowanych 
czynności określony został w § 6 tego aktu, w poprzednio obowiązujących rozporządzeniach w § 5. 
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określone w ofercie pracy. We wszystkich badanych przypadkach Urząd dochował 
obowiązujących terminów, wymienionych w art. 88c ust. 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia:  

 w sześciu przypadkach braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach 
w terminie od 9 do 12 dni; 

 w 24 przypadkach zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy w terminie od 19 do 20 dni; 

 w jednym przypadku wydanie informacji nastąpiło w terminie 27 dni od złożenia 
wniosku, z uwagi na konieczność uzupełnienia danych w złożonej ofercie; 

 w jednym przypadku wydanie informacji nastąpiło w terminie 53 dni od złożenia 
wniosku. Wniosek został złożony 17 września 2015 r. Informacja starosty została 
wydana 9 listopada 2015 r. W dniu 21 września 2015 r. Urząd powiadomił 
pracodawcę o odmowie przyjęcia do realizacji oferty pracy powołując się na  
art. 36 ust. 5f ustawy o promocji zatrudnienia (w okresie 365 dni przed dniem 
złożenia oferty został wydany na pracodawcę prawomocny wyrok za naruszenie 
praw wobec pracownika oraz toczą się dwa postępowania z powództwa dwóch 
byłych pracowników). Jednocześnie GUP powiadomił pracodawcę, iż wystąpił 
o pilną interpretację przepisu do MRPiPS. 27 października 2018 r. GUP 
poinformował pracodawcę o stanowisku Ministerstwa (starosta może wydać 
stosowną informację i podać w niej powody dla których PUP nie przystąpił do 
realizacji oferty). 

(akta kontroli str. 278-284) 

3.4. W wyniku badania prawidłowości dziesięciu postępowań w sprawie wydania 
zezwoleń na pracę sezonową ustalono, że we wszystkich przypadkach:  

 zezwolenia zostały wydane na podstawie wniosku złożonego przez podmiot 
powierzający wykonywanie pracy – zgodnie z art. 88a ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia oraz zgodnie z właściwością określoną w art. 88n ust. 1 ustawy 
o promocji zatrudnienia; 

 wnioski zawierały informacje, o których mowa w art. 88a ust. 1aa ustawy 
o promocji zatrudnienia oraz dane, o których mowa w art. 88x ust. 2 tej ustawy; 

 do wniosków załączono kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie 
jednorazowej opłaty w wysokości określonej w ustawie za wydanie zezwolenia, 
zgodne z § 2 pkt 4 rozporządzenia MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie 
wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu 
wykonania pracy cudzoziemcowi53; 

 zezwolenia zostały wydane w oparciu o przedłożenie: ważnego dokumentu 
uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP wraz z informacją 
o adresie zakwaterowania w okresie pobytu – zgodnie z art. 88p ust. 7 ustawy 
o promocji zatrudnienia (kserokopie ww. dokumentów znajdowały się 
w dokumentacji złożonej przez podmioty); 

 zezwolenia były wydane na czas określony, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku 
kalendarzowym, zgodnie z art. 88 t ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia; 

 urząd określił dzień rozpoczęcia pracy, zgodnie z wymogami określonymi  
w art. 88 t ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia; 

 zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców zostały wydane w terminie 7 dni 
od daty wpływu wniosków, tj. z dochowaniem terminu określonego w art. 88p 
ust. 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia; 

 podmiot ubiegający się o wydanie zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji 
wniosków złożył oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j 

                                                      
53 Dz. U. poz. 2350 – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wysokości wpłat. 
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ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia z klauzulą o treści: „jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego oświadczenia (…)”, 
zastępującą pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań – zgodnie z art. 88a ust. 1aa pkt 1i ustawy o promocji 
zatrudnienia; 

 do wniosków nie załączano informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1  
pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, z uwagi na fakt, iż proponowana forma 
zatrudnienia w nich wskazana dotyczyła obywateli wskazanych w art. 88o ust. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia; 

 w dokumentacji znajdowały się potwierdzenia odbioru zezwoleń na pracę 
sezonową cudzoziemca, potwierdzone własnoręcznym podpisem pracodawcy; 

 Urząd, zgodnie z art. 88j ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia, występował 
z wnioskiem o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze 
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców; 

 na wnioskach podano symbol podklasy działalności według PKD zgodnie  
z art. 90 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i załącznika do rozporządzenia 
MRPiPS w sprawie PKD54; 

 wypełniono wynikające z Kpa zasady i wymogi, w szczególności w zakresie 
wnikliwości i szybkości postępowania oraz załatwienia sprawy bez zbędnej 
zwłoki (art. 12 § 1 kpa oraz art. 35 § 1 Kpa). 

W jednym przypadku pracodawca zwrócił się i otrzymał zaświadczenie o wpisie 
wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej w związku 
z ubieganiem się cudzoziemca wskazanego we wniosku o wydanie wizy lub 
zamierzającego wjechać na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego. 
W czterech wnioskach nie było potwierdzenia wymaganego art. 88o ust. 1 ustawy 
o promocji zatrudnienia55, że wysokość wynagrodzenia określona w umowie 
z cudzoziemcem nie była niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących 
pracę w tym samym wymiarze czasu, pracę porównywalnego rodzaju lub na 
porównywalnym stanowisku. W trzech przypadkach proponowaną umową była 
umowa o dzieło, w jednym przypadku umowa zlecenie. Dyrektor GUP wyjaśnił, że 
w toku prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na pracę 
weryfikacja wysokości wynagrodzenia jest zawsze dokonywana, gdy formą 
zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa zlecenie. Natomiast nie jest 
dokonywana, gdy proponowaną formą zatrudnienia jest umowa o dzieło; 
W pięciu przypadkach nie załączono do akt sprawy potwierdzenia dokonania 
sprawdzenia przed wydaniem zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi, czy 
podmioty ubiegające się o wydanie zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji 
wniosków w sprawie pracy sezonowej nie zalegają z płatnościami wynikającymi ze 
zobowiązań wobec ZUS/KRUS – zgodnie z art. 88j ust. 2b pkt 3-4 ustawy o promocji 
zatrudnienia. W jednym przypadku, zgodnie z art. 88 p ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia, dokonano wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy 
sezonowej i wydano zaświadczenie o wpisie podmiotowi powierzającemu pracę.  

 (dowód: akta kontroli str. 600-610, 651-659) 

                                                      
54  W jednym przypadku błędnie podano symbol 5610, podczas gdy w rozporządzeniu widnieje symbol 5610B. 
55  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do 

których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy 
dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. poz. 2349), określa: [1] 
państwa, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez względu na spełnienie 
warunku, o którym mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, oraz dokonuje się wpisu 
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na 
podstawie art. 88q tej ustawy; [2] państwa, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na 
pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji 
oświadczeń. Są to: Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Gruzji, Republika Mołdawii, Federacja 
Rosyjska i Ukraina. 
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3.5. W wyniku badania dziesięciu56 spraw związanych ze złożeniem oświadczeń 
przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom ustalono, że: 

 w dziewięciu przypadkach pracodawcy ubiegający się o dokonanie wpisu do 
ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom złożyli 
oświadczenia zgodne z art. 90a ust. 1a pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia oraz 
ze wzorami określonymi i stanowiącymi załączniki nr: 17 i 18 do rozporządzenia 
w sprawie wydawania zezwolenia i wpisu do ewidencji oświadczeń57 lub zgodnie 
ze wzorem przesłanym przez MPiPS58; W jednym przypadku ubiegania się 
o dokonanie wpisu przez agencję pracy tymczasowej do ewidencji oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom złożone zostało oświadczenie 
zgodne z art. 90a ust. 1a pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia oraz ze wzorami 
określonymi i stanowiącymi załączniki nr: 16 i 18 do rozporządzenia w sprawie 
wydawania zezwolenia i wpisu do ewidencji oświadczeń; 

 w ośmiu przypadkach złożenia oświadczeń w 2018 r. podmioty zamierzające 
powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie wpisu do ewidencji 
oświadczeń załączyły dokument potwierdzający dokonanie jednorazowej opłaty 
w wysokości określonej w ustawie za wydanie oświadczenia, zgodne z § 2 pkt 5 
rozporządzenia w sprawie wysokości wpłat59; 

 wszystkie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 
złożone w 2018 r. zawierały dane wynikające z art. 88z ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia60 (dwa oświadczenia złożone w latach 2016 i 2017 zawierały dane 
wynikające z § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania 
pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne 
bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę wydanym na podstawie art. 90 
ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia61); 

 we wszystkich przypadkach ubiegania się w 2018 r. o dokonanie wpisu do 
ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
pracodawcy złożyli oświadczenia dotyczycące okoliczności, o których mowa 
w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia, z klauzulą o treści: 
„jestem świadomy odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego 
oświadczenia (…)”, zastępującej pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań – zgodnie z art. 88z ust. 1 pkt 1g ustawy 
o promocji zatrudnienia; 

 wszystkie oświadczenia zawierały dane dotyczące pracy oferowanej 
cudzoziemcowi, tj. nazwę zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD 
zgodnie z art. 88z ust. 1 pkt 3a ustawy o promocji zatrudnienia (w dwóch 
przypadkach oświadczeń złożonych w latach 2016 i 2017, zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania 
pracy cudzoziemcowi jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia 
na pracę); 

                                                      
56  Pięciu wybranych losowo oraz pięciu, które zostały wpisane do ewidencji oświadczeń w terminie od 32 do 37 

dni roboczych. 
57  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. poz. 2345). 

58  Dotyczy oświadczeń złożonych w 2016 i 2017 r. 
59  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości 

wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na 
pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 
poz. 2350). 

60  W dokumentacji 4 spraw po uzupełnieniu. 
61  Dz. U. Z 2015 r. poz. 588 zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie przypadków, w których powierzenie 

pracy cudzoziemcowi jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. 
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 we wszystkich przypadkach ubiegania się o dokonanie wpisu do ewidencji 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w 2018 r. 
oświadczenia zawierały dane wymagane art. 88z ust. 1 pkt 3c-g ustawy 
o promocji zatrudnienia. W dwóch przypadkach złożenia oświadczeń w 2016 
i 2017 r. zawierały dane wymagane rozporządzeniem w sprawie przypadków, 
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi jest dopuszczalne bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; 

 w dokumentach złożonych w 2018 r. przez podmioty ubiegające się o dokonanie 
wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi znajdowały się kserokopie stron dokumentów podróży 
cudzoziemców z nazwą, serią, numerem, datą ich wydania i datą ich ważności – 
zgodnie z art. 88z ust. 1 pkt 2e ustawy o promocji zatrudnienia62; 

 wszystkie oświadczenia złożone w 2018 r. zostały wydane w oparciu 
o przedłożoną ważną wizę lub kartę pobytu – zgodnie z art. 88z ust. 1 pkt 2f 
ustawy o promocji zatrudnienia (kserokopie ww. dokumentów znajdowały się 
w dokumentacji złożonej przez podmioty); 

 we wszystkich przypadkach dotyczących 2018 r. oświadczenia zostały wydane 
zgodnie z wymogami określonymi w art. 88z ust. 2 pkt 1-3 ustawy o promocji 
zatrudnienia63. W dwóch przypadkach złożenia o świadczeń w 2016 i 2017 r. 
zgodnie z wymogami określonymi rozporządzeniem MPiPS z 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie przypadków w których powierzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; 

 we wszystkich przypadkach złożenia oświadczeń w 2018 r. urząd dokonał 
wpisania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 
ewidencji oświadczeń i określił dzień rozpoczęcia pracy zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 88z ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia; 

 we wszystkich przypadkach złożenia oświadczeń w 2018 r. w dokumentacji nie 
było potwierdzenia sprawdzenia, czy podmioty ubiegające się o dokonanie wpisu 
do ewidencji oświadczeń nie zalegają z płatnościami wynikającymi ze 
zobowiązań wobec ZUS – zgodnie z art. 88z ust. 10 ustawy o promocji 
zatrudnienia. Dyrektor GUP wyjaśnił, że brak weryfikacji raportu ZUS U7 
w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy wynika z przesłanego do 
Urzędu pisma MRPiPS z 15 marca 2018 r.64, w którym zawarto informację, że 
„wskazana usługa U7 może zatem zostać użyta tylko w związku z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Brzmienie tego przepisu nie pozwala 
na korzystanie z tej usługi dla weryfikacji innych wniosków o pomoc urzędu”; 

 tylko w jednym przypadku, podmiot powierzający wykonanie pracy 
cudzoziemcowi złożył pisemne oświadczenie o podjęciu pracy przez 
cudzoziemca, zgodnie z art. 88z ust. 13 ustawy o promocji zatrudnienia. Dyrektor 
GUP wyjaśnił, że Urząd informuje pracodawców o obowiązku złożenia 
powiadomienia o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. 
Pracodawca odbierając oświadczenie wpisane do ewidencji otrzymuje od 
pracownika wzór zawiadomienia wraz z informacją o terminie złożenia 
powiadomienia. Urząd nie posiada natomiast możliwości prawnych w zakresie 
egzekwowania przepisu art. 88z ust.13 ustawy o promocji zatrudnienia. 
Każdorazowo, na wniosek Straży Granicznej przekazywana jest informacja 
dotycząca składanych zawiadomień o podjęciu bądź niepodjęciu pracy we 
wskazanych podmiotach gospodarczych; 

                                                      
62  W 3 przypadkach po uzupełnieniu. 
63  W jednym przypadku po uzupełnieniu NIP i REGON. 
64  Znak: DRP-VIII.0212.101.2018.SK. 
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 w pięciu badanych przypadkach liczba dni pomiędzy wpływem wniosku a datą 
rejestracji w ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi wyniosła od 48 do 54 dni roboczych. Pozostałe oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostały wydane 
z dochowaniem terminów wynikających z art. 35 Kpa65, a w przypadku 
postępowań prowadzonych w 2018 r. z dochowaniem terminów określonych 
w art. 88z ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia, tj. w terminie 7 dni roboczych. 
W czterech z ww. przypadków66, stwierdzono przewlekłość postępowania oraz 
niedochowanie należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania 
administracyjnego, by zakończyło się ono w wymaganym terminie: 

1) sprawa nr PoOs/12610/18/31703: wniosek o wpisanie oświadczenia 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpłynął 10 sierpnia 2018 r. We wniosku 
błędnie podano dane dotyczące serii i numeru paszportu, daty wydania oraz daty 
ważności tych dokumentów. Jedyne udokumentowane działanie znajdujące się 
w aktach sprawy, to notatka z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej 
1 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia braków formalnych 
w dokumentacji. Oświadczenie zostało wpisane do rejestru oświadczeń w tym 
samym dniu; 

2) sprawa nr PoOs/12610/18/31704: wniosek o wpisanie oświadczenia 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpłynął 10 sierpnia 2018 r. We wniosku 
błędnie podano dane dotyczące dokumentu podróży cudzoziemca (serii i numeru 
paszportu, daty wydania oraz daty ważności tych dokumentów). Jedyne 
udokumentowane działanie znajdujące się w aktach sprawy, to notatka 
z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej 1 października 2018 r. w sprawie 
uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji. Oświadczenie zostało wpisane 
do rejestru oświadczeń w tym samym dniu; 

3) sprawa nr PoOs/12610/18/31961: wniosek o wpisanie oświadczenia 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpłynął 13 sierpnia 2018 r. We wniosku 
błędnie podano dane dotyczące dokumentu podróży cudzoziemca (serii i numeru 
paszportu) oraz oświadczenie o niekaralności zostało podpisane przez 
niewłaściwą osobę. W aktach sprawy znajdowały się dwie notatki z rozmowy 
telefonicznej w sprawie uzupełnienia braków formalnych: pierwsza 
przeprowadzona 11 września 2018 r., druga rozmowa przeprowadzona 
1 października 2018 r. Oświadczenie zostało wpisane do rejestru oświadczeń 
1 października 2018 r.; 

4) sprawa nr PoOs/12610/18/31960: wniosek o wpisanie oświadczenia 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpłynął 14 sierpnia 2018 r. Do wniosku nie 
załączono wymaganych dokumentów (paszport, wiza, karta pobytu). W aktach 
sprawy znajdowały się dwie notatki z rozmowy telefonicznej w sprawie 
uzupełnienia braków formalnych: pierwsza przeprowadzona 11 września 2018 r., 
druga rozmowa przeprowadzona 1 października 2018 r. Oświadczenie zostało 
wpisane do rejestru oświadczeń 1 października 2018 r. 

We wszystkich z wymienionych przypadków Urząd nie podjął żadnej czynności 
w sprawie, w terminie siedmiu dni roboczych wymaganych art. 88z ust. 4 ustawy 
o promocji zatrudnienia. W żadnym z ww. przypadków Urząd nie zawiadomił stron 
o niezałatwieniu sprawy w terminie, nie podał przyczyn takiego stanu rzeczy i nie 
wskazał nowego terminu jej załatwienia, co było niezgodne z wymogiem art. 36 Kpa. 
Do złożenia dodatkowych wyjaśnień w celu zebrania wyczerpującego materiału 
dowodowego wzywano strony telefonicznie: 

 w dwóch przypadkach po upływie 52 dni od daty złożenia wniosku; 

                                                      
65  W terminie nie dłuższym niż siedem dni. 
66  W których liczba dni pomiędzy wpływem wniosku a datą rejestracji wyniosła 48 do 52 dni. 
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 w jednym przypadku dwukrotnie (po upływie 27 dni od daty złożenia wniosku 
oraz po upływie 19 dni od pierwszej rozmowy); 

 w jednym przypadku dwukrotnie (po upływie 26 dni od daty złożenia wniosku 
oraz po upływie 19 dni od pierwszej rozmowy). 

 (akta kontroli str. 581-599, 651-659, 680) 

3.6. Zgodnie z art. 90c ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia 
Urząd prowadził rejestr zezwoleń na pracę sezonową, ewidencję wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz ewidencję 
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestry były prowadzone 
w formie elektronicznej w systemie Syriusz. Do rejestrów wprowadzano dane bez 
zbędnej zwłoki. Informacje zamieszczone w rejestrach były zgodne z danymi 
wynikającymi z prowadzonych postępowań i zawierały wszystkie informacje 
wymagane art. 90 c ust. 6-9 ustawy o promocji zatrudnienia.  

(akta kontroli str. 255, 581-607, 667-678) 

3.7. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. GUP otrzymał: 

 7,65 tys. zł wpłat dotyczących złożenia wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową lub jego przedłużenie; 

 856,02 tys. zł wpłat dotyczących złożenia oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji świadczeń. 

Stosownie do art. 11 ust. 1 ufp pobrane dochody były odprowadzane w całości na 
rachunek budżetu Gminy Kraków. Dochody odprowadzane były w terminach 
zgodnych z § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 
2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa67. 

(akta kontroli str. 190-194) 
 

W działalności GUP w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Niedopełnienie (w siedmiu przypadkach) obowiązku określonego w art. 33 
ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia, tj. zawiadomienia organu wojewody 
właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu 
osoby bezrobotnej (o której mowa w art. 1 ust.3 pkt 2 lit. ha ustawy o promocji 
zatrudnienia).  
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń wyjaśniła, że powodem niewypełnienia 
tego obowiązku było jej niedopatrzenie. W trakcie niniejszej kontroli 
(23 października 2018 r.) wystosowano do Wojewody Małopolskiego siedem 
zawiadomień (tj. wszystkich zarejestrowanych). W dniu 29 października 2018 r. 
obowiązek zawiadamiania Straży Granicznej lub wojewody właściwego ze 
względu na miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu osoby, o której 
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha ustawy o promocji zatrudnienia oraz 
prowadzenia rejestru zawiadomień przydzielono w drodze aneksów do zakresu 
obowiązków trzem pracownikom Działu Ewidencji i Świadczeń. NIK zwraca 
uwagę, iż utrata pracy, która uzasadniała udzielenia zezwolenia na pobyt 
czasowy cudzoziemca na terenie RP i brak innej pracy stanowiącej źródło 
stabilnego i regularnego dochodu może być powodem cofnięcia zezwolenia na 
jego pobyt (zgodnie z art. 101 pkt 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach). 

(akta kontroli str. 302-435) 

2. Dopuszczenie do zaległości w zakresie bieżącego wpisywania oświadczeń 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Według stanu na 
30 września 2018 r. około 2739 (10%) oświadczeń nie wpisano do ewidencji 

                                                      
67  Dz. U. z 2016 r. poz. 69, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w wymaganym terminie68 określonym w art. 88z ust. 4 ustawy o promocji 
zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 581-599) 

Dyrektor GUP wyjaśnił, że „przyczynami dużej liczby spraw, w których nie 
dochowano terminu na wpisanie oświadczenia do ewidencji oświadczeń, była 
duża liczba składanych oświadczeń związanych z rozpoczęciem sezonu na 
prace budowlane i turystykę, jak również składanie oświadczeń w formie 
papierowej, co powodowało konieczność wprowadzenia przez pracownika 
wniosku do systemu teleinformatycznego. Zajmuje to ok. 15 do 20 min. 
w zależności od poprawności i czytelności wypełnienia wniosku. Urząd podjął 
działania naprawcze m.in. poprzez zwiększenie liczby pracowników 
w Referacie, zajmujących się wpisywaniem oświadczeń do ewidencji. Urząd 
informuje również pracodawców o możliwości składania oświadczeń drogą 
elektroniczną, która w przypadku przesłania kompletu dokumentów skraca czas 
wpisywania oświadczeń do ewidencji przez pracownika”. 

(akta kontroli str. 651-659) 

3. W czterech przypadkach, które zostały wpisane do ewidencji oświadczeń 
w terminie od 48 do 52 dni stwierdzono przewlekłość postępowania oraz 
niedochowanie należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania 
administracyjnego, by zakończyło się ono w wymaganym terminie. 
We wszystkich z wymienionych przypadków Urząd nie podjął żadnej czynności 
w sprawie, w terminie siedmiu dni roboczych wymaganych art. 88z ust. 4 ustawy 
o promocji zatrudnienia. W żadnym z ww. przypadków Urząd nie zawiadomił 
stron o niezałatwieniu sprawy w terminie, nie podał przyczyn takiego stanu 
rzeczy i nie wskazał nowego terminu jej załatwienia, co było niezgodne 
z wymogiem art. 36 Kpa. Do złożenia dodatkowych wyjaśnień w celu zebrania 
wyczerpującego materiału dowodowego wzywano strony telefonicznie po 
upływie 52, 27 i 26 dni od daty złożenia wniosku. 

(akta kontroli str. 592-599) 

Dyrektor GUP wyjaśnił, że weryfikacja pod względem kompletności składanych 
przez pracodawców oświadczeń odbywa się już na etapie ich przyjmowania,  
a w przypadku wystąpienia braków pracownicy informowali podmiot telefonicznie 
o konieczności uzupełnienia dokumentów. W przypadku nieuzupełnienia braków 
sporządzane jest pisemne wezwanie o uzupełnienie. W badanych sprawach – 
wg treści wyjaśnień - brak pisemnych zawiadomień o niezałatwieniu sprawy 
w terminie, brak pisemnych wezwań o uzupełnienie dokumentacji było 
spowodowane dużą ilością składanych oświadczeń oraz niedopatrzeniem 
pracowników zajmujących się ich wpisem do ewidencji jak również faktem, że 
pracodawcy pomimo telefonicznych wezwań do uzupełnienia zwlekali 
z przesłaniem brakujących dokumentów. Pracownicy zostali pouczeni 
o konieczności zachowania zasady pisemności wyrażonej w Kpa. 

(akta kontroli str. 651-659) 

4. Niezałączenie do akt sprawy w zakresie wydawania zezwoleń na pracę 
sezonową (w pięciu przypadkach) potwierdzenia dokonania sprawdzenia przed 
wydaniem zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi, czy podmioty 
ubiegające się o wydanie zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji 

                                                      
68  Liczba oświadczeń nie wpisanych w terminie 7 dni roboczych do ewidencji jest sumą liczby oświadczeń nie 

wpisanych na dzień 17 lipca 2018 r. (ustalenia kontroli przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki: 
2.383 oświadczenia) oraz liczbą nie wpisanych w wymaganym terminie oświadczeń wygenerowanych z systemu 
Syriusz za okres od 18 lipca do 30 września 2018 r.: 356. Przy sporządzaniu wydruku wzięto pod uwagę 
większą niż 12 dni kalendarzowe różnicę pomiędzy datą złożenia oświadczenia a datą wpisania go do ewidencji.  
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wniosków w sprawie pracy sezonowej nie zalegają z płatnościami wynikającymi 
ze zobowiązań wobec ZUS/KRUS – zgodnie z art. 88j ust. 2b pkt 3-4 ustawy 
o promocji zatrudnienia. Dyrektor GUP wyjaśnił, że w dwóch przypadkach 
wykonanych wydruków ZUS U7 nie załączono do akt, a w dwóch przypadkach 
nie wykonano wydruku przez niedopatrzenie pracowników69. W jednym 
przypadku powodem braku wydruku był fakt, iż do dnia wydania decyzji 
o zezwoleniu na pracę sezonową raport nie był dostępny w systemie Syriusz. 

5. Niepotwierdzenie (w jednym przypadku wydania zezwolenia na pracę 
sezonową) weryfikacji wysokości wynagrodzenia określonej w umowie zlecenia 
wymaganej art. 88o ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. Dyrektor GUP 
wyjaśnił, iż brak załączonego wydruku wynagrodzenia był spowodowany 
niedopatrzeniem pracownika weryfikującego badany wniosek. 

(akta kontroli str. 600-610, 651-659) 
 

Terminowo realizowano zadania związane z obsługą spraw dotyczących 
cudzoziemców, w zakresie wydawania informacji dotyczących możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy oraz wydawania zezwoleń na 
wykonywanie pracy sezonowej. Natomiast dopuszczono do zaległości w zakresie 
bieżącego wpisywania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do 
ewidencji oświadczeń. Ponadto w badanej próbie oświadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi stwierdzono przewlekłość postępowania oraz niedochowanie 
należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania administracyjnego, by 
zakończyło się ono w wymaganym terminie. Jednocześnie w przypadku wydawania 
zezwoleń na pracę sezonową nie zamieszczano w aktach badanych spraw 
potwierdzenia dokonania wszystkich istotnych czynności wykonywanych w toku ich 
załatwiania. 
 

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: 

1) podjęcie działań w celu zapewnienia terminowego załatwiania spraw w zakresie 
wpisywania do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, 

2) podjęcie działań w celu dochowania należytej staranności w sytuacji, gdy 
załatwiana sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego bądź uzupełnienia 
braków formalnych poprzez zawiadamianie stron o jej niezałatwieniu w terminie, 
podawanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wskazanie nowego terminu 
załatwienia, 

3) realizacja obowiązku zawiadamiania Wojewody Małopolskiego o każdym 
przypadku zarejestrowania cudzoziemca jako osoby bezrobotnej, 

4) zamieszczanie w aktach spraw potwierdzenia dokonania wszystkich istotnych 
czynności wykonywanych w toku ich załatwiania.  
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
69  Do wyjaśnień załączono potwierdzenie wykonania dwóch raportów.  

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 19 grudnia 2018 r. 

 

 p.o. Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Krakowie 
Kontrolerzy: 

 
z up. 

Marcin Kopeć 
p.o. Wicedyrektor 

Barbara Guga 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 
Anna Stochel-Łukasińska 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


