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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Okres objęty kontrolą 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Lata 2014 – 2016  

Kontrolerzy Piotr Kwaśniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/49/2017 z dnia 15 marca 2017 r.  

Marek Dałek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/50/2017 z dnia 15 marca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Placówka Straży Granicznej w Lublinie, 20 - 117 Lublin, ul. Podwale 3a (PSG, PSG 
w Lublinie lub Placówka) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendant PSG w Lublinie ppłk SG Piotr Dumicz 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 

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

Placówka prawidłowo wywiązywała się z obowiązku przeprowadzania kontroli 
legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
określonego w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej2. 
Funkcjonariusze PSG wykonywali także działania weryfikacyjne ujawniając liczne 
nieprawidłowości dotyczące w głównej mierze procederu uzyskiwania wiz na 
podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, 
zarejestrowanych w urzędach pracy przez podmioty, które w rzeczywistości nie 
zatrudniały cudzoziemców. Podkreślenia wymaga fakt, że PSG w badanym okresie 
wykonała ponad: dwieście kontroli i ponad pięćset czynności weryfikacyjnych, 
posiadając niepełne zasoby etatowe w zespołach funkcjonariuszy zajmujących się 
realizacją tych zadań. Pozytywną ocenę uzasadnia także współpraca kontrolowanej 
jednostki z innymi organami administracji rządowej, samorządowej oraz Państwową 
Inspekcją Pracy jak i wystarczające wyposażenie techniczne Placówki do 
skutecznego realizowania ustawowych obowiązków w ramach kontroli ruchu 
granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.   

 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 ze zm. (dalej także: ustawy o SG). 

Ocena i jej 
uzasadnienie 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. W Zarządzeniu nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 18 czerwca 
2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek 
organizacyjnych Straży Granicznej (SG) podano, że liczba funkcjonariuszy w PSG 
wynosi 114 a liczba pracowników cywilnych – cztery. Faktyczny stan zatrudnienia, 
w okresie objętym kontrolą, wyniósł jednak 102 funkcjonariuszy i trzech 
pracowników cywilnych. W sprawie dokonywania korekt lub zmian kadrowych 
polegających na przesunięciu osób zatrudnionych w innych grupach lub zespole 
PSG do wykonywania zadań kontrolnych lub weryfikacyjnych dotyczących 
legalności powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, Komendant PSG 
wyjaśnił, że w trakcie kierowania PSG nie podejmował działań mających na celu 
przesunięcia funkcjonariuszy lub pracowników zatrudnionych w innych pionach 
funkcjonalnych Placówki do wykonywania zadań weryfikacyjnych lub kontrolnych 
dotyczących legalności wykonywania i powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom na terytorium RP. Powyższe wynikało z bardzo wysokiego 
obciążenia czynnościami służbowymi funkcjonariuszy innych pionów, w tym 
granicznego, bezpieczeństwa lotów czy operacyjno – śledczego. 

W Zespole ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych, wchodzącym w skład Grupy 
ds. Cudzoziemców PSG, pracowało jedynie sześć osób, podczas gdy zgodnie z ww. 
Zarządzeniem nr 40, powinno ich być dziesięć, co oznacza, że jego obsada 
kadrowa była zmniejszona o 40%. Zadania kontrolne realizowała także Grupa 
Zamiejscowa w Zamościu, która powinna liczyć 15 funkcjonariuszy lecz 
w rzeczywistości liczyła 11. Komendant PSG podejmował działania mające na celu 
uzupełnienie wakujących stanowisk etatowych, które polegały na pozytywnym 
opiniowaniu próśb funkcjonariuszy ubiegających się o przeniesienie z innych 
jednostek i komórek organizacyjnych SG do PSG w Lublinie. Działania te były 
warunkowane oceną przydatności poszczególnych funkcjonariuszy do służby 
w pionie ds. cudzoziemców, w tym w zakresie wykształcenia, umiejętności 
i doświadczenia zawodowego. Komendant PSG wyjaśnił, że w latach 2014 – 2016 
przełożony właściwy w sprawach kadrowych, tj. Komendant Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (NOSG) kilkukrotnie podejmował decyzje 
o mianowaniu funkcjonariuszy na stanowiska w Placówce, jednak ze względu na 
naturalną fluktuację stanu osobowego PSG powyższe zmiany nie powodowały 
wzrostu stopnia ukompletowania Grupy ds. Cudzoziemców. Zmniejszony 
w porównaniu do struktury etatowej stan ewidencyjny funkcjonariuszy Zespołu ds. 
Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych oraz Zespołu ds. Cudzoziemców Grupy 
Zamiejscowej w Zamościu PSG nie był wystarczający – pomimo stałego wzrostu  
ilości i efektywności wykonywanych czynności – dla zapewnienia pełnej realizacji 
działań w obszarze określonym art. 1 ust. 2 pkt. 13 a) ustawy z 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej. Posiadane zasoby ludzkie zapewniały możliwość 
prowadzenia czynności kontrolnych legalności wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP u wytypowanych 
w ramach czynności rozpoznawczych pracodawców, nie pozwalały jednak na 
rozpoznanie i objęcie przedmiotowego zagadnienia w sposób kompleksowy dla 
całego terytorialnego zasięgu działania Placówki. 

 (dowód: akta kontroli str. 225-246, 298-302, 311-312) 
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W PSG nie dokonywano analiz ryzyka ukierunkowanych na określenie liczby 
funkcjonariuszy niezbędnych do pełnego zapewnienia czynności kontrolnych 
w obszarze wykonywania i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na 
terytorium RP. W ocenie Komendanta Placówki analiza taka byłaby uzasadniona 
w sytuacji pełnego ukompletowania Grupy ds. Cudzoziemców i po ocenie 
skuteczności podejmowanych działań w oparciu o pełny stan osobowy.  

 (dowód: akta kontroli str. 298-303) 

W okresie objętym kontrolą sześciu funkcjonariuszy PSG uczestniczyło w sześciu 
szkoleniach centralnych3 (organizowanych w ośrodku szkolenia SG) a 20 
funkcjonariuszy w pięciu szkoleniach lokalnych4 organizowanych w PSG. Szkolenia 
te dotyczyły legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia 
działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom.  

 (dowód: akta kontroli str. 184-224) 

W okresie objętym kontrolą PSG posiadała 10 samochodów służbowych, które 
mogły być wykorzystywane do  prowadzenia działań kontrolnych i weryfikacyjnych 
wobec cudzoziemców. W ocenie Komendanta była to wystarczająca liczba środków 
transportowych. Placówka była także wyposażona w: live scaner-y5 (dwa), 
radiotelefony (17) i terminale mobilne (siedem) umożliwiające wykonanie sprawdzeń 
w bazach danych wykorzystywanych przez Straż Graniczną, w tym związanych 
z odprawą graniczną, jak i systemami zawierającymi informacje dotyczące 
czynności poszukiwawczych lub zlecanych do wykonania. PSG nie posiadała 
terminali mobilnych z dostępem do Internetu. Jak wyjaśnił Komendant, 
dotychczasowa, wypracowana na bazie własnych doświadczeń praktyka nie 
wskazywała na zasadność wyposażania patroli realizujących zadania kontrolne 
wobec cudzoziemców w terminale z dostępem do Internetu. Zdecydowaną 
większość prowadzonych działań kontrolnych poprzedzano kompleksowym 
rozpoznaniem, w tym koniecznymi sprawdzeniami w dostępnych bazach danych. 
W sytuacji potrzeby wykonania sprawdzeń dodatkowych w terenie z wykorzystaniem 
Internetu, czynności takie na rzecz innych funkcjonariuszy wykonywał kierownik 
zmiany PSG.        

(dowód: akta kontroli str. 298, 303, 315-316, 494-496) 

2. Obciążenie pracą funkcjonariuszy oraz pracowników PSG z komórek właściwych 
ds. cudzoziemców zostało ocenione przez KGSG6 w 2015 r. jako bardzo wysokie, tj. 
158,1% średniego obciążenia placówek SG z obszaru Polski. Tylko siedem PSG 
(z 64)  miało wyższe obciążenia pracą. W I półroczu 2016 r. obciążenie to wzrosło 
do 230,4%, natomiast w II półroczu tego roku wyniosło 203,8% (tylko sześć 
placówek wykazało wyższe). 

Ocena pracy lotniska oraz placówek posiadających w swoim zasięgu całe 
województwo lub duże aglomeracje miejskie w 2015 r. była w normie, tj. 140,5 
procentowego przedziału średniej wartości punktowej 7. Jedynie dwie tego rodzaju 
placówki (z 15 w Polsce) osiągnęło wyższą wartość punktową. W pierwszym oraz 
drugim półroczu 2016 r. lubelska Placówka (jako jedna z dwóch w Polsce) została 

                                                      
3 Poza tym w latach 2009 – 2013 siedmiu funkcjonariuszy uczestniczyło w ośmiu takich szkoleniach.  
4 Zrealizowanych w latach 2014 – 2016. Dodatkowo 2 lutego 2017 r. przeprowadzono jedno szkolenie lokalne. 
5 Urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania. 
6 W 2015 r., w Zarządzie ds. Cudzoziemców KGSG opracowany został system okresowej oceny zaangażowania 
placówek SG w realizację działań prowadzonych w ramach zapobiegania oraz zwalczania nielegalnej migracji. 
7 W normie były placówki, które osiągnęły od 58,5 do 142,5 punktu.  
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oceniona jako wyróżniająca się i otrzymała odpowiednio: 200,5 oraz 199,8 punktów. 
Jedynie Placówka SG Warszawa – Okęcie osiągnęła wyższe wartości. 

(dowód: akta kontroli str.252-257) 

Funkcjonariusze z Zespołu ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych oraz Zespołu 
ds. Migracji Grupy ds. Cudzoziemców PSG, wykonywali czynności weryfikacyjne 
dotyczące podmiotów, co do których powstały wątpliwości dotyczące legalności 
zatrudnienia przez nich cudzoziemców. Przeprowadzono je na podstawie informacji 
własnych PSG lub uzyskanych m.in. z: powiatowych lub miejskich urzędów pracy, 
innych jednostek organizacyjnych SG, konsulatów, Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (LUW), urzędów gmin lub miast. W PSG opracowywano analizy 
zawierające m.in. informacje o przeprowadzonych: monitoringach i weryfikacjach 
zatrudnienia oraz ich wynikach (dotyczących głównie naruszenia przepisów 
regulujących legalność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski). Na 
podstawie tych analiz oraz opracowywanych dokumentów zawierających rejonizację 
cudzoziemców, typowano przedsiębiorców lub osoby fizyczne rejestrujące 
w urzędach pracy największe ilości oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki 
Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy8 lub zezwoleń na pracę 
uzyskiwanych od wojewody (na podstawie których cudzoziemcy ubiegali się o wizy), 
wobec których zasadne było przeprowadzenie kontroli, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 
13a ustawy o SG (u faktycznie istniejących podmiotów zatrudniających 
cudzoziemców) oraz czynności weryfikacyjnych (wobec podmiotów, co do których 
zaistniały wątpliwości dotyczące np. faktycznych możliwości zatrudniania lub 
funkcjonowania w obrocie prawnym), wykonywanych w oparciu o art. 9 ustawy 
o SG9. 

Po zbadaniu 137 kompletów dokumentacji10 z lat 2014 – 2016, dotyczących 
przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych przez funkcjonariuszy ww. dwóch 
zespołów PSG ustalono, że podejmowali oni m.in. działania polegające na 
przesyłaniu informacji o podmiotach nie prowadzących żadnej działalności 
i rejestrujących oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom (23) oraz rejestrujących nadmierne w stosunku do potrzeb ilości 
takich oświadczeń lub rezygnujące z zamiaru zatrudniania cudzoziemców (111), 
a także informacji o posługiwaniu się sfałszowanymi tego rodzaju oświadczeniami 
(3) do: Naczelnika Wydziału I Konsultacji Wizowych i Projektów Informatycznych 
Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (KGSG), Naczelnika 
Wydziału V Informacji Migracyjnej Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG,  
Komendantów Placówek SG obsługujących przejścia graniczne z Ukrainą, 
Naczelnika Wydziału do Spraw Cudzoziemców NOSG, Państwowej Inspekcji Pracy 
(PIP), LUW oraz właściwych miejscowo urzędów pracy. W 178 przypadkach 
sporządzono wnioski do Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG o realizację zleceń 
w Ewidencji Zleceń – osoba11 (dotyczące cudzoziemców posługujących się 
oświadczeniami podmiotów, które nie prowadziły żadnej działalności i rejestrowały 
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, 
rejestrowały nadmierne w stosunku do potrzeb ilości takich oświadczeń, 
zrezygnowały z zamiaru zatrudniania cudzoziemców albo dotyczące oświadczeń 
sfałszowanych) aby zweryfikować spełnienie warunków wjazdu z celem wydania wiz 

                                                      
8 Dalej także:  oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom lub oświadczenia.  
9 W ramach tzw. rozpoznania migracyjnego. 
10 Zawartych w teczkach pn. Ustalenia migracyjne. 99 % z nich dotyczyło obywateli Ukrainy.  
11 Moduł systemu teleinformatycznego SG, w którym rejestruje się zlecenia wykonania określonych czynności 
(dalej także: Ewidencja Zleceń). 
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lub legitymowania wewnątrz kraju warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na 
terytorium Polski.  

(dowód: akta kontroli str. 7-20, 83-183, 258-297, 317-493, 497-498) 

Liczba oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca z terenu działania PSG 
wyniosła: w 2014 r. – 25.273, w 2015 r. – 51.237, a w 2016 r. – 66.926. Natomiast 
liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wyniosła odpowiednio: 518, 508, 850 
i stanowiła łącznie 1,3% liczby oświadczeń.  

Liczba cudzoziemców posługujących się ww. dokumentami w czasie prowadzenia 
kontroli przez funkcjonariuszy PSG wyniosła w: 2014 r. – 58, w 2015 r. – 369 
i w 2016 r. – 1.918, natomiast liczba oświadczeń i zezwoleń objętych czynnościami 
weryfikacyjnymi (poza bezpośrednimi czynnościami kontrolnymi) wyniosła: w 2014 r. 
– 1.234, w 2015 r. – 5.682 i w 2016 r. – 16.639. 

Liczba podmiotów, które na terenie działania PSG rejestrowały takie oświadczenia 
i występowały o zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wyniosła: w 2014 r. – 
4.372, w 2015 r. – 5.295 a w 2016 r. – 5.577. Liczba podmiotów objętych kontrolą            
zatrudnienia wyniosła: w 2014 r. – 32 (0,7% ogółu tych podmiotów), w 2015 r. – 64 
(1,2%) a w 2016 r. – 122 (2,2%), natomiast liczba podmiotów objętych czynnościami 
weryfikacyjnymi wyniosła: w 2014 r. – 55 (1,3%), w 2015 r. – 114 (2,2%) a w 2016 r. 
– 333 (6%). 

(dowód: akta kontroli str. 51-54, 499) 

Kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy PSG w większości przypadków były 
inicjowane na podstawie: własnego rozpoznania wśród pracodawców, rozpoznania 
dokonywanego także przez inne jednostki organizacyjne SG oraz informacji 
uzyskanych z urzędów pracy. Uzyskiwane i opracowywane informacje obejmowały 
swoim zakresem ustalenie stanu faktycznego w kontekście przestrzegania 
przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. Gdy pracodawca był 
cudzoziemcem, zakresem kontroli obejmowano również kwestie legalności 
prowadzenia przez niego działalności gospodarczej na terytorium RP.  

W przypadku braku podstaw prawnych do wszczęcia czynności kontrolnych wobec 
podmiotów rejestrujących znaczne ilości oświadczeń lub uzyskujących zezwolenia 
na pracę, z uwagi na brak zatrudnienia przez nich cudzoziemców, funkcjonariusze 
PSG podejmowali działania zmierzające do ustalenia faktycznych możliwości 
zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do ilości zarejestrowanych dokumentów. 
Z chwilą stwierdzenia, że dany podmiot lub osoba fizyczna nie posiadała możliwości 
zatrudniania obcokrajowców Komendant PSG występował z wnioskami do 
Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG o umieszczenie danych tych cudzoziemców 
w Ewidencji Zleceń w celu szczegółowej weryfikacji podczas przekraczania granicy 
państwowej lub legitymowania wewnątrz kraju warunków wjazdu i pobytu 
cudzoziemców na terytorium Polski. Ponadto w ewidencji tej umieszczano dane 
cudzoziemców przekazywane przez pracodawców, którzy samodzielnie rezygnowali 
z ich zatrudnienia. 

W 2014 r. PSG zgłosiła 243 wnioski o umieszczenie danych cudzoziemców 
w Ewidencji Zleceń, w 2015 r. – 501 i w 2016 r. – 857. Wnioski te dotyczyły 
odpowiednio 1.688, 11.410 i 12.629  cudzoziemców. Funkcjonariusze SG w 2014 r. 
podejmowali czynności służbowe wobec 727 obcokrajowców zgłoszonych do tej 
ewidencji, w 2015 r. wobec 3.862, a w 2016 wobec 4.785. Interwencje te polegały 
m.in. na odmowie wjazdu dla odpowiednio: 259, 1.232 i 1.174 obcokrajowców.  

(dowód: akta kontroli str. 51-55) 
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Zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie Zastępcy Komendanta Głównego SG 
z 9 marca 2015 r. dotyczącym m.in. wykonywania pracy na terytorium RP wyłącznie 
na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy, kontrolą należało objąć te podmioty, które we wskazanym w tym piśmie 
czasie, zarejestrowały ponad 200 takich oświadczeń. W przypadku 17 takich 
podmiotów, funkcjonariusze PSG nie przeprowadzili kontroli. Przyczyną było 
przeprowadzenie czynności weryfikacyjnych wobec 12 podmiotów. W ich efekcie: 

 wobec ośmiu podmiotów PSG informowała o nieprawidłowościach m.in. 
Komendantów Placówek SG obsługujących przejścia graniczne z Ukrainą, 
Naczelnika Wydziału I Konsultacji Wizowych i Projektów Informatycznych 
Zarządu Granicznego  KGSG oraz zgłosiła wnioski o umieszczenie danych 
3.783 cudzoziemców w Ewidencji Zleceń - w celu szczegółowej weryfikacji 
warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP; 

 cztery podmioty prawidłowo zatrudniały cudzoziemców.  

W pięciu przypadkach w 2017 r. rozpoczęto czynności kontrolne, w tym w czasie 
kontroli NIK w czterech. 
Odnośnie ośmiu podmiotów (z ww. 17), w przypadku których PSG posiadała 
wiedzę, że nie zatrudniały one żadnych pracowników (cudzoziemców) lub nie były 
w stanie zatrudnić wszystkich cudzoziemców, dla których zarejestrowano 
oświadczenia, Komendant PSG zawiadamiał Naczelnika Wydziału V Informacji 
Migracyjnej Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, celem przekazania informacji 
do konsulatów na terytorium Ukrainy o ww. podmiotach, do wykorzystania podczas 
rozpatrywania wniosków wizowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 298-307, 317-362, 500) 

W trakcie kontroli NIK ustalono, że trzy podmioty, które w 2015 r. zarejestrowały 
duże ilości oświadczeń (553, 310, 213) w 2016 r. nie zarejestrowały już żadnego. 
Wynikało to z przeprowadzonych przez funkcjonariuszy PSG czynności 
weryfikacyjnych, kontrolnych lub dochodzeniowo – śledczych oraz współpracy 
z urzędami pracy mającymi swą siedzibę w terytorialnym zasięgu działania 
Placówki. Po przekazaniu  pracownikom urzędów pracy informacji z PSG 
o podejrzeniach w stosunku do tych podmiotów, wstrzymywano rejestrację 
oświadczeń12. 

Komendant PSG wyjaśnił, że w przypadku ujawnienia w trakcie kontroli 
prowadzonych przez funkcjonariuszy PSG przypadków nielegalnego powierzenia 
wykonywania pracy, pracodawcy kończą prowadzenie działalności lub rozpoczynają 
podobną działalność pod szyldem nowego podmiotu gospodarczego. Przykładem 
drugiego zachowania jest jeden z trzech ww. podmiotów, który, po zakończeniu 
działalności pod własną firmą, prowadził działalność opartą na rejestrowaniu 
oświadczeń w nowym podmiocie gospodarczym (zarejestrowanym na własną 
matkę). 

(dowód: akta kontroli str. 299-308, 478-488) 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy13, PSG kierowała do właściwych 

sądów rejonowych wnioski o ukaranie pracodawców nielegalnie powierzających 

wykonywanie pracy (29 pracodawców objętych wnioskami w 2014 r., 60 w 2015 r. 

                                                      
12 Miejski Urząd Pracy w Lublinie opracował wewnętrzne procedury ograniczające rejestrację dokumentów przez 
podmioty nie posiadające realnych możliwości zatrudniania cudzoziemców. 
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. (Dalej także: ustawa o promocji zatrudnienia). 
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i 102 w 2016 r.). Wysokość grzywien nałożonych przez sądy na pracodawców 

wyniosła odpowiednio: 35,9 tys. zł, 93,7 tys. zł oraz 181,2 tys. zł. Takie wnioski 

kierowano do sądów także w odniesieniu do cudzoziemców nielegalnie tę pracę 

wykonujących (11 pracowników objętych wnioskami o ukaranie w 2014 r., 83 

w 2015 r. i 228 w 2016 r.). Wysokość grzywien nałożonych na pracowników 

wyniosła odpowiednio: 6,5 tys. zł, 52,8 tys. zł oraz 90,9 tys. zł. 

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               
20 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które 
funkcjonariusze SG są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego14, rozszerzono zakres uprawnień mandatowych o wykroczenia określone 
w art. 120 ust. 3, 5 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia. Od wejścia w życie tego 
rozporządzenia15, funkcjonariusze PSG nałożyli 13 grzywien w drodze mandatów 
karnych za naruszenie przepisów tej ustawy na kwotę 3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 51-56) 

Czynności służbowe w zakresie prowadzenia kontroli zatrudnienia oraz monitoringu 

podmiotów nadużywających uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców na 

podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia nie były regulowane poleceniami 

Komendanta NOSG. Sposób realizacji takich czynności opierał się głównie na 

rekomendacjach Dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, zawartych 

w piśmie z 15 grudnia 2014 r. dotyczącym możliwości działania różnych instytucji 

krajowych w przypadku ujawnienia procederu rejestracji oświadczeń o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy. W oparciu o te rekomendacje do Departamentu 

Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki przekazano informację, która skutkowała 

wykreśleniem podmiotu gospodarczego z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. Informowano także VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie o podmiotach 

gospodarczych, których dane adresowe nie były zgodne ze stanem faktycznym lub 

o fikcyjnym adresie prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje 

o niezgodności danych adresowych ze stanem faktycznym lub o zmianie adresu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty posiadające certyfikat 

upoważniający do prowadzenia agencji zatrudnienia były przekazywane do 

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Działania te doprowadziły do 

wykreślenia takich podmiotów z rejestru agencji. 

Ponadto do Naczelnika Wydziału V Informacji Migracyjnej Zarządu do Spraw 

Cudzoziemców KGSG w Warszawie przekazano 53 informacje o podmiotach 

gospodarczych i osobach fizycznych, które nie miały możliwości zatrudnienia 

cudzoziemców. Informacje te przekazywano także do Naczelnika Wydziału do 

Spraw Cudzoziemców NOSG, Komendantów Placówek SG obsługujących przejścia 

graniczne z Ukrainą oraz do właściwych miejscowo urzędów pracy. W reakcji na 

kierowane poprzez Wydział I Konsultacji Wizowych i Projektów Informatycznych 

Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG w Warszawie zapytania konsulatów (22) 

dotyczące podmiotów rejestrujących duże ilości oświadczeń, które następnie były 

załączane do wniosków wizowych, PSG przeprowadzała czynności weryfikujące 

wobec tych podmiotów w zakresie rzeczywistego zamiaru i możliwości powierzenia 

                                                      
14 Dz.U. z 2016 r., poz. 968. 
15 16 lipca 2016 r. 
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pracy cudzoziemcom. Poza tym w konsekwencji prawomocnego wyroku 

nakazowego wydanego w oparciu o art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia, wobec podmiotu zatrudniającego cudzoziemców na 

podstawie zezwoleń na pracę, 26 grudnia 2016 r. przekazano informację do 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW celem wstrzymania 

wydawania zezwoleń na wniosek tego podmiotu. 

 (dowód: akta kontroli str. 51-52, 56-57, 83-112) 

W latach 2014 – 2016 na podstawie art. 10d ust. 23 ustawy o SG, PSG 

siedmiokrotnie zawiadamiała PIP o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa pracy. 

Sześć zawiadomień dotyczyło naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych 

kontroli legalności zatrudnienia. Naruszenia te dotyczyły najczęściej braku szkoleń 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem pracownika do 

pracy oraz wykonywanie pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego 

stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 

Natomiast w jednym przypadku zawiadomienie  dotyczyło podejrzenia naruszenia 

przepisów w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia przez obywatela RP. 

Ponadto w 16 przypadkach, po stwierdzeniu w trakcie prowadzonych kontroli 

legalności zatrudnienia naruszeń przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń 

społecznych oraz składek na Fundusz Pracy, informacje w tym zakresie przekazano 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

(dowód: akta kontroli str. 52-57, 83-85, 94-96, 492-493) 

PSG nie udzielała bezpośrednio informacji placówkom konsularnym RP w kwestii 
nadużyć mogących prowadzić do nieuzasadnionego wydawania wiz pracowniczych. 
Korespondencja dotycząca podmiotów powierzających pracę, mających siedzibę 
w jej rejonie i naruszających procedury zatrudniania cudzoziemców lub 
rejestrujących fikcyjne dokumenty stanowiące podstawę wydania wiz, odbywała się 
za pośrednictwem Naczelnika Wydziału I Konsultacji Wizowych i Projektów 
Informatycznych Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG, który przekazywał te 
wiadomości do MSZ. W okresie objętym kontrolą PSG przesłała 51 informacji 
dotyczących podmiotów, które nie prowadziły działalności gospodarczej pod 
wskazanym adresem lub nie mały możliwości zatrudnienia cudzoziemców oraz dwie 
informacje dotyczące sfałszowanych dokumentów i wykreślenia z KRS.  

PSG 22 razy wykonywała czynności mające na celu rozpoznanie podmiotów 
rejestrujących duże ilości ww. dokumentów na zlecenie polskich placówek 
konsularnych znajdujących się na terytorium Ukrainy. Powyższe czynności były 
wykonywane po otrzymaniu korespondencji z Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG. 
W 14 przypadkach wątpliwości pracowników konsulatów co do możliwości 
zatrudnienia cudzoziemców były zasadne ponieważ podmioty rejestrowały fikcyjne 
dokumenty stanowiące podstawę wydania wiz nie mając faktycznych możliwości 
zatrudnienia cudzoziemców. W pozostałych ośmiu przypadkach nie stwierdzono 
nadużyć w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 300-310) 

W okresie objętym kontrolą PSG przeprowadziła 218 kontroli dotyczących legalności 
zatrudnienia cudzoziemców i powierzania im wykonywania pracy na terytorium RP. 
Szczegółowe badanie 60 (po 20 z każdego roku) z nich wykazało, że Placówka 
posiadała wiedzę na temat ilości rejestrowanych oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz występowania o zezwolenia 
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na pracę przez działające na jej terenie podmioty. W 55 przypadkach (91,6%) 
stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in. nielegalnego powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom, nielegalnego wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, niedopełnienia obowiązku poinformowania wojewody o fakcie 
zakończenia pracy przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
ważności zezwolenia na pracę. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych 
w 54 przypadkach, w których stwierdzono nieprawidłowości PSG kierowała wnioski 
do sądu o ukaranie nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców i pracodawców 
o nielegalne powierzanie cudzoziemcom wykonywania pracy. W stosunku do 
wszystkich tych wniosków o ukaranie za stwierdzone wykroczenia sąd wydał 
orzeczenia. W pięciu przypadkach nie stwierdzono nielegalnego zatrudnienia 
cudzoziemców i nie skierowano wniosków do sądu o ukaranie za wykroczenia, 
natomiast w jednym przypadku mimo stwierdzenia nieprawidłowości z uwagi na 
przedawnienie czynu, o którym mowa w art. 5 § 1, pkt 4 Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia16, nie skierowano wniosku do sądu. W dwóch 
przypadkach funkcjonariusze PSG nałożyli na pracodawców mandaty (100 zł i 200 
zł) za wykroczenia z art. 120 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia, tj. niedopełnienie 
przez pracodawcę obowiązku powiadomienia wojewody w obowiązującym terminie 
o tym, że cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty 
ważności zezwolenia na pracę. Spośród skontrolowanych podmiotów, dwa 
zarejestrowały w urzędach pracy znaczną liczbę oświadczeń – odpowiednio 555 
i 2.513. W wyniku kontroli funkcjonariusze SG stwierdzili, że w pierwszym przypadku 
spółka zatrudniała dziewięciu cudzoziemców a w drugim żaden z cudzoziemców nie 
został zatrudniony w oparciu o oświadczenie. Wynikiem tych działań było 
przekazanie przez Komendanta PSG Dyrektorowi Zarządu Granicznego KGSG 
w Ewidencji Zleceń – osoba, danych tych cudzoziemców (których ww. dwa podmioty 
nie zatrudniły) w celu szczegółowej weryfikacji warunków wjazdu i pobytu na 
terytorium RP. Informacje te Komendant Placówki SG przekazywał, zgodnie 
z zarządzeniem nr 49 Komendanta Głównego SG z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności 
zleconych przez właściwe organy państwowe. 
Po stwierdzeniu okoliczności wskazujących na możliwość wykorzystania 
dokumentów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP wyłącznie 
w celu ułatwienia uzyskania wizy, PSG podejmowała także czynności 
dochodzeniowo – śledcze. Wszczęto 19 postępowań przygotowawczych (jedno 
w 2014 r., pięć w 2015 r. i trzynaście w 2016 r.). Postępowanie z 2014 r. dotyczyło 
podrobionego oświadczenia dla obywatelki Ukrainy. Sąd Rejonowy w Chełmie uznał 
jej winę i skazał na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzech 
lat. Z pięciu postępowań z 2015 r. dwa dotyczyły próby przekroczenia granicy RP 
przy użyciu podrobionych oświadczeń wystawionych na obywateli Ukrainy, a trzy 
podrobionych podpisów na umowach zlecenia, dotyczących zatrudnienia 
cudzoziemców i na oświadczeniach. Efektem spraw dochodzeniowych 
prowadzonych było skierowanie dwóch postępowań do komisariatów policji 
w Lublinie, jednego z uwagi na właściwość miejscową do Prokuratury Rejonowej 
w Jarosławiu. Jedno postępowanie decyzją prokuratora nadzorującego umorzono 
oraz jedną sprawę Prokurator Rejonowy w Przemyślu przekazał do dalszego 
prowadzenia do Prokuratury Obwodowej w Iwano-Frankowsku. Z trzynastu 
postępowań przeprowadzonych w 2016 r., cztery dotyczyły poświadczenia 
nieprawdy w celu wyłudzenia z LUW zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, pięć – 
poświadczenia nieprawdy w wystawionych i zarejestrowanych oświadczeniach 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz cztery – posługiwania się 

                                                      
16 Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, ze zm. 
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podrobionymi oświadczeniami dla obywateli Ukrainy w celu wyłudzania wiz 
uprawniających do wykonywania pracy na terenie RP. Efektem prowadzonych 
spraw dochodzeniowych w 2016 r. było przekazanie zgromadzonych akt 
postępowania do właściwych organów ścigania, a w jednej sprawie (w grudniu 
2016 r.) akta sprawy wraz z aktem oskarżenia wpłynęły do Sądu Rejonowego 
Lublin-Zachód. W trzech przypadkach postępowania zawieszono na podstawie art. 
22 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego17, a w jednym, 
postanowieniem prokuratora nadzorującego, postępowanie umorzono.  

(dowód: akta kontroli str. 7-29) 

3. W sprawie współdziałania z PIP Komendant PSG wyjaśnił, że prowadzono 
współpracę polegającą głównie na wzajemnej wymianie informacji istotnych 
z punktu widzenia realizowanych zadań w obszarze kontroli legalności zatrudnienia 
cudzoziemców na terytorium RP.  

(dowód: akta kontroli str. 300-309) 

PSG przeprowadziła, na zlecenie NIK, kontrole siedmiu podmiotów zatrudniających 
cudzoziemców na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę18. W oparciu o ich 
wyniki ustalono, że: liczba oświadczeń i zezwoleń na pracę, na podstawie których 
obywatele Ukrainy mogli przekroczyć granicę RP wyniosła 96719, z tego pracę 
podjęło 441 osób (45,6%). W ramach ww. kontroli stwierdzono 219 naruszeń 
przepisów prawa, głównie art 120 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia. 

Z informacji uzyskanych z oddziałów ZUS20 dotyczących ww. wytypowanych do 
kontroli – zleconych przez NIK i przeprowadzonych przez PSG – podmiotów wynika, 
że zgłosiły one do ubezpieczenia w 2016 r. łącznie 225 osób. Oznacza to, że 
jedynie 23,3% cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę RP zostało faktycznie 
zarejestrowanych w ZUS. Na podkreślenie zasługuje przypadek podmiotu który 
w 2016 r. zatrudniał 14 obywateli Ukrainy i nie figurował w rejestrze płatników ZUS.  
Z informacji uzyskanych z urzędów skarbowych, dotyczących tych zatrudniających 
cudzoziemców, wynika, że w badanym okresie trzy z nich, które rozpoczęły 
działalność w lutym 2015 r., marcu 2015 r. i sierpniu 2015 r. – wykazały zerowe 
przychody za 2015 r. i za 2016 r., natomiast  pozostałe wykazały przychody roczne 
z działalności gospodarczej w wysokości od 30,4 tys. zł do 3.280,2 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-47, 503-536) 

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

IV. Uwagi i wnioski 
 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 

 

                                                      
17 Dz.U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm. 
18 Ósmy wytypowany do kontroli podmiot, z uwagi na trwającą kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, nie został 
skontrolowany przez PSG (art. 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 
2016 r., poz. 1829 ze zm.) 
19 Dodatkowo na podstawie tych dokumentów granice RP mogło przekroczyć dwóch obywateli Rosji.  
20 Na podstawie art. 29 ust.2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 524). Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury w Lublinie. 

 

Lublin, dnia          czerwca 2017 r. 

 

 Dyrektor  

 

Kontrolerzy: 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 

Piotr Kwaśniak 

Główny specjalista kontroli państwowej 

Edward Lis 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

Podpis Podpis 

  

 

 

 

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


