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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 

Okres objęty kontrolą Lata 2014 – 2016  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Piotr Kwaśniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli nr LLU/72/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
Rafał Padrak, doradca prawny, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 
LLU/71/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku, ul. Dubniewska 22b, 43010 
Łuck, Ukraina, dalej: „Konsulat, lub KG RP” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesław Mazur – Konsul Generalny RP w Łucku1 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Konsulat skutecznie realizował w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu wydawania 
cudzoziemcom tzw. wiz pracowniczych3. Podejmowane w toku tych czynności 
działania były wystarczające do zabezpieczenia systemu przed wyłudzaniem wiz 
pod pretekstem zatrudnienia na terenie RP. Konsulat prawidłowo wykorzystywał siły 
i środki do realizacji powyższych zadań.  

W Konsulacie zagwarantowano odpowiednie warunki lokalowe do sprawnego 
wykonywania zadań dotyczących wydawania wiz. Zatrudnieni w nim urzędnicy 
konsularni podejmujący decyzje wizowe byli wystarczająco przygotowani do 
wykonywania swych obowiązków. W ocenie NIK jednak byli oni bardzo mocno 
obciążeni pracą, ponieważ na rozpatrzenie wniosku wizowego przez konsula 
przypadało około dwie minuty. Było to konsekwencją wpływu do Konsulatu kilkuset 
tysięcy  wniosków wizowych corocznie w badanych latach. 

Składane przez cudzoziemców wnioski o wydanie wiz pracowniczych były rzetelnie 
weryfikowane, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i wytyczne. W celu 

                                                      
1 Pan Wiesław Mazur jest Konsulem Generalnym RP w Łucku od 8 kwietnia 2017 r. Od 7 maja 
2016 r. do 7 kwietnia 2017 r. obowiązki Konsula Generalnego pełnił Pan Krzysztof Sawicki. Od 8 
maja 2013 r. do 6 maja 2016 r. Konsulem Generalnym RP w Łucku była Pani Beata Brzywczy. 

2 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. 

3 Wiza wydawana w celu wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy przez 
cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie 
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w miejskim lub 
powiatowym urzędzie pracy albo wiza wydawana cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na 
pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, ze zm.).  
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zabezpieczenia przed wyłudzaniem wiz pracowniczych, na etapie weryfikacji 
wniosków wizowych Konsulat współpracował z organami krajowymi4 w ramach tzw. 
konsultacji oraz samodzielnie podejmował czynności sprawdzające (pobieranie 
dodatkowych dokumentów uwiarygadniających cel wydania wizy). W Konsulacie 
wprowadzono również zabezpieczenia organizacyjne i proceduralne w celu 
wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcjogennych 
w postępowaniach wizowych. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że nie zawiadamiano odpowiednich 
organów ścigania o podejrzeniach popełnienia przestępstw związanych z próbą 
wyłudzania wiz przy użyciu sfałszowanych dokumentów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Konsulatu do wydawania wiz 

1.  W latach 2014 – 2016 do Konsulatu wpłynęło kolejno 69,7 tys., 103,6 tys. i 137,7 
tys. wniosków o wydanie wiz pracowniczych, co stanowiło odpowiednio 33,8%, 
44,1% i 46,7% wszystkich wniosków wizowych (206,4 tys., 235 tys. i 294,7 tys.) 
złożonych w Konsulacie. Liczba wniosków o wydanie wiz pracowniczych w oparciu 
o zezwolenia na pracę wydane przez wojewodów wyniosła kolejno 4.381 (6,3% 
wniosków o wydanie wiz pracowniczych), 8.630 (8,3%) i 13.560 (9,8%) a na 
podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
zarejestrowanych w miejskich i powiatowych urzędach pracy (PUP) – 65.345 
(93,7%), 94.956 (91,7%) i 124.171 (90,2%). 
                                 (dowód: akta kontroli str. 130-136, 137-143, 151-152, 153-156) 

Wnioskodawcy mający zamiar złożyć wniosek o wydanie wizy Schengen albo wizy 
krajowej do Rzeczypospolitej Polskiej, mogli korzystać z usług Punktów 
Przyjmowania Wniosków Wizowych (dalej: „PPWW”) znajdujących się w Łucku, 
Równem i Tarnopolu, dokonując uprzedniej rezerwacji terminu złożenia wniosku. 
Ponadto wnioskujący o wizę mieli możliwość składania wniosku bezpośrednio 
w urzędzie konsularnym, pod warunkiem uprzedniej rejestracji na stronie 
internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/. 

(dowód: akta kontroli str. 130-136, 137-143, 145-146, 147-150) 
Analiza losowo wybranych 107 wniosków o wydanie wiz pracowniczych 
rozpatrzonych w latach 2014 – 2016 wykazała, że czas oczekiwania na załatwienie 
wniosku wizowego nie przekroczył 10 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia wniosku 
wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszącymi, co było zgodne z art. 9 ust. 1 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy 
o zasadach ruchu osobowego5. 

(dowód: akta kontroli str. 157-158, 160-166) 
Warunki lokalowe w Konsulacie były odpowiednie do sprawnej realizacji zadań 
z zakresu składania wniosków wizowych, wydawania wiz lub decyzji odmownych. 
Zapewniono też odpowiednio przygotowanych urzędników konsularnych 
upoważnionych do wydawania wiz, którzy posiadali stopnie dyplomatyczne od III 
sekretarza do I radcy oraz tytuły konsularne od attaché konsularnego do konsula. 
W latach 2014 – 2016 zatrudnionych było od 11 (w 2014 r. 6) do maksymalnie 15 
(w 2015 r.7) urzędników z uprawnieniami konsularnymi. W 2016 r.8 dodatkowo, 

                                                      
4 M.in. powiatowe i miejskie urzędy pracy, urzędy wojewódzkie.  

5 M. P. z 2003 r. Nr 56, poz. 878 ze zm.. 

6 Średnia roczna liczba pracowników w 2014 r. wyniosła 12. 

7 Średnia roczna liczba pracowników w 2015 r. wyniosła 13. 

8 Średnia roczna liczba pracowników w 2016 r. (bez pracowników dodatkowych) wyniosła 12. 
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w miesiącach w których do Konsulatu wpływało najwięcej wniosków wizowych, 
zatrudniano w ramach tzw. pomocy sezonowej od dwóch do pięciu takich 
urzędników9 oraz od jednego do dwóch aplikantów dyplomatyczno – konsularnych  
w miesiącach: styczeń, luty i październik.  
Osoby te w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w Konsulacie nie 
odbywały specjalistycznych szkoleń dotyczących zapobiegania wyłudzaniom wiz 
pod pretekstem zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul Generalny 
RP w Łucku wyjaśnił, że „osoba będąca kandydatem do objęcia funkcji urzędnika 
konsularnego ds. wizowych, wybrana z grupy kandydatów w ramach postępowania 
w MSZ, musiała przejść odpowiednie przeszkolenie teoretyczne, praktyczne oraz 
obligatoryjne konsultacje indywidualne i grupowe, a następnie uzyskać pozytywną 
ocenę z egzaminu konsularnego, zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 25 czerwca 
2015 r. Prawo konsularne10. Obejmował on m.in. sprawdzenie znajomości ustaw 
i innych aktów prawnych regulujących działalność i czynności konsula, znajomości 
prawa międzynarodowego, aktów prawnych Unii Europejskiej, zwyczajów i praktyki 
międzynarodowej dotyczących wykonywania funkcji konsularnych, a także 
praktycznych umiejętności załatwiania spraw i wykonywania czynności przez 
konsula.  
Wydział Ruchu Osobowego (WRO) KG RP w Łucku prowadził  systematyczne 
szkolenia w ramach wewnętrznych narad roboczych odbywających się cyklicznie, 
w ramach których omawiano m.in. informacje dotyczące ujawnionych przypadków 
dokumentacji o zmniejszonej wiarygodności przedkładanej w procedurze wizowej 
rodzącej konieczność podjęcia decyzji odmownej w przedmiocie wydania wizy. 
Częstotliwość szkoleń była uzależniona od potrzeb wynikających z wprowadzanych 
przepisów, ich zmian, bądź od problemów powstających podczas rozpatrywania 
aplikacji wizowych. Wewnętrzne narady nie były i nie są ewidencjonowane.  
Urzędnicy konsularni uczestniczyli w naradach konsularnych przedstawicieli 
wszystkich urzędów konsularnych na Ukrainie, które odbywały się cyklicznie 
(w ostatnich latach co najmniej dwa razy do roku) przy udziale przedstawicieli 
Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DK MSZ), na 
których omawiano najważniejsze problemy występujące przy wykonywaniu funkcji 
konsularnych w danym państwie lub regionie. Kwestia wiz pracowniczych była 
istotnym, choć niekoniecznie głównym tematem takich spotkań (…).”  
          (dowód: akta kontroli str. 332-350, 130-136, 137-143, 144, 151-152, 153-156) 

W latach 2015 – 2016 do wydawania wiz upoważnionych było średniorocznie od  
pięciu do ośmiu urzędników konsularnych, przydzielonych do WRO KG RP11. 
Miesięcznie załatwiali oni przeciętnie od 2,3 tys. do 2,4 tys. spraw wizowych, 
tj. około 200 dziennie12.  
Konsulat nie miał dostępu do baz danych prowadzonych przez: 

 miejskie i powiatowe urzędy pracy, w których ewidencjonowano 
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, 

 urzędy wojewódzkie, w których ewidencjonowano zezwolenia na pracę dla 
cudzoziemców, 

                                                      
9 Średnia roczna liczba pracowników dodatkowych w 2016 r. w miesiącach od maja do listopada 
wyniosła 3. 

10 Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, ze zm.  

11 Dodatkowo w okresie od 15 maja 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. KG RP w Łucku otrzymał pomoc 
sezonową z MSZ w ilości 2-3 osób zmieniających się rotacyjnie co 1,5-3 miesiące. 

12 Liczba wniosków które rozpatrywał urzędnik konsularny WRO, w wybranych do badania 
miesiącach: marcu i wrześniu z lat 2014 – 2016 średniomiesięcznie wyniosła około 4.180, natomiast 
dziennie 190, co oznacza, że podejmował on 26 decyzji wizowych na godzinę. 
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 Straż Graniczną, w których ewidencjonowano dane potrzebne do 
szczegółowej weryfikacji, podczas przekraczania granicy państwowej, 
warunków wjazdu, celu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. 

KG RP w Łucku wyjaśnił, że dostęp do tych baz danych usprawniłby prace 
Konsulatu w zakresie weryfikacji dokumentów składanych przez osoby 
zainteresowane uzyskaniem wizy do pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 159, 130-136, 137-143, 145-146, 147-150, 151-152, 153-
156, 351,352)  

W Konsulacie nie opracowano pisemnych procedur określających proces 
przyjmowania wniosków wizowych, obsługi interesantów, realizacji czynności 
przyznawania wiz, sposobu postępowania w razie powzięcia w toku czynności 
konsularnych uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz 
określających sposób postępowania na wypadek próby wyłudzenia wizy. 
Rozpatrywanie wniosków wizowych odbywało się w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa, w tym o ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach13, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy14 oraz rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców15. 
Ponadto Konsulat działał w oparciu o – sporządzony na podstawie art. 51 kodeksu 
wizowego – „Podręcznik do rozpatrywania wniosków wizowych i zmieniania 
wydanych wiz”, ustanowiony decyzją Komisji Europejskiej z 19 marca 2010 r.16 
Celem tego Podręcznika, było ustanowienie: instrukcji, wskazówek, najlepszych 
praktyk oraz zaleceń, dotyczących czynności wykonywanych przez pracowników 
konsularnych odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków wizowych 
i podejmowanie odpowiednich decyzji. Podręcznik ten opisywał m.in. zagadnienia 
związane z rozpatrywaniem wniosków wizowych, weryfikacją autentyczności 
i wiarygodności dokumentów (w tym uzupełniających), sprawdzenia celu planowanej 
podróży. 
Konsul Generalny RP w Łucku, odnosząc się do braku wewnętrznych procedur, 
wyjaśnił: „Konsul jako urzędnik państwowy zobowiązany jest do przestrzegania 
Konstytucji RP, której art. 7 obliguje do działania na podstawie i w granicach prawa. 
W myśl art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, w ramach 
sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem funkcji konsularnych przez konsula, 
wydawać wiążące wytyczne czy też formułować zalecenia może jedynie Minister 
Spraw Zagranicznych. W Konsulacie RP w Łucku nie stworzono dodatkowych 
procedur czy wytycznych ustanowionych w procesie wydawania wiz. Jednakże w 
celu usprawnienia pracy podczas roboczych spotkań konsulowie wymieniali się 
informacjami o niewiarygodnych podmiotach lub ujawnionych prawdopodobnych 
fałszerstwach i dalszym toku postępowania przy podejmowaniu decyzji.” 

(dowód: akta kontroli str. 130-136, 137-143, 145-146, 147-150, 199-331) 
W latach 2014 – 2016 Konsulat nie otrzymywał z MSZ wytycznych dotyczących 
procesu wydawania wiz mających za zadanie zabezpieczenie przed ich 
wyłudzaniem pod pretekstem zatrudnienia na terenie RP. W tych sprawach 
stosowano, poza ww. aktami prawnymi, uzupełniająco także: umowę między Unią 

                                                      
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, ze zm. 

14 Dz. U. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, ze zm. Rozporządzenie zwane dalej „kodeksem wizowym”. 

15 Dz. U. poz. 592. 

16 Decyzja Komisji nr C(2010) 1620 final z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiająca podręcznik do 
rozpatrywania wniosków wizowych i zmieniania wydanych wiz, zmieniona decyzją wykonawczą 
Komisji nr C(2011) 5501 final z dnia 4 sierpnia 2011 r. oraz decyzją wykonawczą Komisji C(2014) 
2727 z dnia 29 kwietnia 2014 r. 
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Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz17 oraz umowę między Unią 
Europejską a Ukrainą zmieniającą Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą 
o ułatwieniach w wydawaniu wiz18.  

 (dowód: akta kontroli str.145-146, 147-150, 151-152, 153-156) 

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

 
Konsulat przygotowany był do sprawnego wydawania wiz. Zapewniono odpowiednie 
warunki lokalowe do rozpatrywania wniosków oraz właściwie przygotowanych 
urzędników konsularnych podejmujących decyzje wizowe. Ich liczba nie była jednak 
wystarczająca w porównaniu do liczby załatwianych spraw wizowych, co mogło 
stwarzać ryzyko podjęcia błędnych rozstrzygnięć.  

2. Wydawanie wiz w celu wykonywania pracy na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Konsulat posiadał informacje dotyczące procederu wyłudzania wiz przy 
wykorzystywaniu do tego celu zezwoleń na pracę wydanych przez wojewodów oraz 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanych w PUP. 
W latach 2014 – 2016 Konsulat, za pośrednictwem MSZ, otrzymał od Zarządu do 
Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej informacje o 294 
podmiotach, które wystawiały oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców (głównie 
obywateli Ukrainy) niezgodnie z ich faktycznymi zamiarami lub możliwościami albo 
których dane posłużyły do sfałszowania oświadczeń i zezwoleń albo zostały 
wykorzystane w sposób nieuprawniony. Konsul Generalny RP w Łucku wyjaśnił, że: 
przekazywane zestawienia ww. podmiotów pozwoliły konsulom zwracać uwagę na 
niewiarygodne podmioty. 

 (dowód: akta kontroli str. 6, 7, 8-20, 21-22, 23-26, 27-30, 31-36, 37-48, 49-54, 55-
66, 67-74, 130-136, 37-143) 

W latach 2014 – 2016 Konsulat wydał kolejno 67.378, 99.387, 134.803 wiz 
pracowniczych, z czego odpowiednio 4.338, 8.404 i 13.352 na podstawie 
zezwolenia wojewody oraz 63.040, 90.983 i 121.451 na podstawie oświadczeń 
zarejestrowanych w PUP. W tym samym czasie negatywnie rozpatrzono 
odpowiednio 2.343, 4.197 i 2.926 wniosków wizowych, co stanowiło 3,4%, 4,1% 
i 2,1% wniosków o wydanie wizy pracowniczej złożonych w tym okresie. Przyczyną 
odmowy wydania wizy było to, że np. w postępowaniu w sprawie wydania wizy 
krajowej cudzoziemiec:  

 został odnotowany w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 
wjazdu; 

 złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe 
informacje albo dołączył do niego dokumenty zawierające takie informacje; 

 zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił / przerobił dokument w celu 
użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako 
autentycznego19. 

 (dowód: akta kontroli str. 130-136, 137-143, 145-146, 147-150, 151-152, 153-156, 
157-158) 

                                                      
17 Dz.U. UE L. 332 z 18.12.2007, str. 68, ze zm. 

18 Dz.U. UE L. 168 z 20.06.2013, str. 11. 

19 Art. 65 ust. 1 pkt 2), 7) ustawy o cudzoziemcach. 
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Analiza losowo wybranych 107 wniosków o wydanie wiz pracowniczych 
rozpatrzonych w latach 2015 – 201620 wykazała, że wszystkie wnioski składane 
w PPWW albo bezpośrednio w Konsulacie (w tzw. okienkach pierwszego kontaktu) 
były kompletne, tj. do wniosków o wydanie wizy dołączone były dokumenty 
towarzyszące21. Dokumentacja 17 (ze 107) spraw wskazywała na dokonywanie 
przez urzędników konsularnych jej weryfikacji pod kątem uwiarygodnienia celu 
wydania wizy pracowniczej lub wiarygodności pracodawcy, ponieważ w ww. 
przypadkach uzyskano oryginały oświadczeń lub zezwoleń na pracę. Po 
konsultacjach telefonicznych z właściwymi urzędami rejestrującymi lub wydającymi 
te dokumenty stwierdzano, że zostały one sfałszowane (10) lub że podmioty które 
wystawiały oświadczenia nie były wiarygodne (7). We wszystkich tych przypadkach 
odmówiono wydania wiz. Jednak nie zawiadamiano organów ścigania RP 
o podejrzeniach popełnienia przestępstw związanych z próbą wyłudzania wiz przy 
użyciu sfałszowanych dokumentów 

Z treści pozostałych 90 spraw nie wynikało, w jaki sposób dokonano weryfikacji 
dokumentacji złożonej przez wnioskodawców pod kątem jej autentyczności 
pochodzenia, integralności treści, uwiarygodnienia celu wydania wizy bądź 
wiarygodności pracodawcy. We wszystkich tych przypadkach wizy wydano. Konsul 
Generalny RP w Łucku wyjaśnił, że rok 2016 i początek 2017 objęte były rotacją 
pracowników, w wyniku której wymienionych zostało 7 urzędników. W związku 
z nieobecnością osób podejmujących w latach 2014-2016 decyzje wizowe, 
niemożliwe było uzupełnienie załączonych dokumentów tj. „przebiegu rozpatrywania 
wniosków o wydanie wiz pracowniczych…”, gdyż jedynie oni mogli odpowiedzieć na 
pytania, jakich czynności weryfikacyjnych dokonywali.  

W Konsulacie RP w Łucku wiarygodność podmiotów rejestrujących znaczne ilości 
oświadczeń sprawdzana jest poprzez system konsultacji. Informacje dotyczące 
podmiotów będących w trakcie konsultacji oraz wyniki konsultacji konsulowie 
wzajemnie sobie przekazują. Zarówno informacje dotyczące wyników konsultacji, 
jak i te otrzymywane ze Straży Granicznej za pośrednictwem MSZ czy urzędów 
pracy oraz inne dotyczące nierzetelności podmiotów wystawiających oświadczenia 
przechowywane są w utworzonych do służbowego wykorzystania spisach takich  
podmiotów, które są cennym materiałem pomocniczym w pracy konsula. Są także 
uwzględniane w procesie podejmowania decyzji. Konsul, w przypadku podjęcia 
pozytywnej decyzji, nie ma obowiązku dokonywania stosownych komentarzy na 
ankiecie wizowej bądź w wizie-konsul. Przyznanie wizy świadczy o tym, iż nie 
budziły one podejrzeń co do ich wiarygodności.    

 (dowód: akta kontroli str. 145-146, 147-150, 157-158, 160-166) 

Spośród 90 zbadanych spraw, w których wydano wizę pracowniczą, Konsulat w toku 
niniejszej kontroli przeprowadził konsultacje z właściwymi urzędami wojewódzkimi 
i powiatowymi urzędami pracy w przypadku pięciu wniosków wizowych. Dotyczyło to 
spraw, w których: 

- w dokumentacji wizowej, na kserokopii oświadczenia o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi nie było pieczątki właściwego powiatowego 
urzędu pracy, rejestrującego oświadczenie (nr wizy 007038388); 

                                                      
20 Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  Ministerstwa Spraw Zagranicznych wnioski 
wizowe po 2 latach od wydania decyzji  podlegają brakowaniu, w związku z czym, część aplikacji 
została  zniszczona. 

21 Dowody uiszczenia opłaty wizowej, dowody ubezpieczenia zdrowotnego na sumę 30.000 euro, 
zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedłużenia takiego 
zezwolenia albo oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, dane z dokumentów 
tożsamości (tj. z paszportów wewnętrznych, paszportów zagranicznych) 
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- osoba podpisująca zezwolenie na pracę nie występowała w aktualnej karcie ze 
wzorami podpisów, natomiast pieczątka urzędu wojewódzkiego była oznaczona 
innym numerem niż we wzorze (nr wizy 007267726, wydanej 13.11.2015 r.); 

- w dokumentacji wizowej na kserokopii zezwolenia na pracę Wojewody 
Dolnośląskiego SOC-LPIII.8671.5230.2016.EL z 20.07.2016 r. brak pieczęci 
urzędowej Wojewody (nr wizy 008729226); 

- podmiot wydający oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi figurował w bazie danych Konsulatu podmiotów budzących 
wątpliwości co do faktycznego zamiaru zatrudniania cudzoziemców od 02.07.2014 
(nr wizy 007247920, wydanej 13.10.2015 r.); 

- zezwolenie na pracę z 09.12.2015 r. wydano na wniosek podmiotu, który został 
wskazany w piśmie Nadbużańskiego Oddziału SG nr NA-CU-1385/15/AK, 
znajdującym się od kwietnia 2015 r. w Konsulacie w Łucku, jako podmiot 
posługujący się sfałszowanymi oświadczeniami o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy oraz zezwoleniami na pracę (nr wizy 007732409). 

Z uzyskanych w wyniku ww. konsultacji informacji od właściwych urzędów 
wojewódzkich oraz powiatowych urzędów pracy wynika, że ww. zezwolenia na 
pracę oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi były odpowiednio: wydane albo zarejestrowane.  

(dowód: akta kontroli str. 160-166, 381-392, 393-404, 405-416, 417-428, 429-453, 
454-456) 

Badana dokumentacja 107 spraw nie wykazała, by Konsulat przy wydawaniu wiz 
pracowniczych podejmował współpracę na szczeblu lokalnym z miejscowymi 
organami administracji.  

(dowód: akta kontroli str. 157-158, 160-166) 

Zabezpieczenia organizacyjne dotyczące wyeliminowania w postępowaniach 
wizowych prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcjogennych funkcjonowały 
w Konsulacie w oparciu o regulacje Podręcznika organizacji wydziałów wizowych 
i lokalnej współpracy schengeńskiej22 i praktykę konsularną. Pracownicy Konsulatu 
odpowiedzialni m.in. za przyjmowanie wniosków wizowych w okienkach pierwszego 
kontaktu oraz za ich rejestrację w systemie informatycznym wykonywali pracę 
rotacyjnie. Każdego dnia, przed rozpoczęciem pracy okienek pierwszego kontaktu, 
kierownik WRO sporządzał listę pracowników z wyznaczeniem stanowisk pracy na 
ten dzień. Pracownicy Konsulatu o przydzielonych stanowiskach dowiadywali się 
dopiero po przybyciu do miejsca pracy. Dostęp do systemów SIS i VIS posiadali 
jedynie upoważnieni pracownicy merytoryczni. Wgląd do tych baz danych posiadali 
jedynie urzędnicy konsularni za pomocą zabezpieczonych stanowisk 
komputerowych. Aby zapobiec oszustwom lub utracie naklejek wizowych, za 
pomocą systemu informatycznego prowadzono ewidencję naklejek wydanych, 
wykorzystanych i niewykorzystanych (w tym uszkodzonych). Wydane w danym dniu 
naklejki wizowe były rozliczane przez kierownika WRO pod koniec każdego 
roboczego dnia pracy. Dodatkowo, rotacyjnie, na sali operacyjnej pełniony jest dyżur 
konsula wizowego nadzorującego pracę pracowników miejscowych. 

(dowód: akta kontroli str. 174-198, 130-136, 137-143, 145-146, 147-150) 

W latach 2014-2016 w KG RP w Łucku nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych 
dotyczących procesu wydawania wiz. Jednak Konsul Generalny RP w Łucku 
wyjaśnił, że bieżący nadzór nad wydawaniem wiz w placówce sprawuje DK MSZ, 

                                                      
22 Decyzja Komisji z 11.06.2010 wprowadzająca ww. podręcznik.  
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który z racji posiadania odpowiednich uprawnień na bieżąco kontroluje i monitoruje 
przebieg całego procesu wizowego w konsulatach na Ukrainie, w tym w urzędzie 
w Łucku, oraz na bieżąco reaguje na występujące problemy. Zgodnie z art. 38 ust. 4 
kodeksu wizowego, organy centralne państw członkowskich zapewniają częstą 
i odpowiednią kontrolę przebiegu rozpatrywania wniosków oraz podejmują działania 
zaradcze w przypadku wykrycia odstępstw od przepisów niniejszego 
rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 151-152, 153-156) 

Wydawanie wiz, jako całość procesu, objęte było stałym nadzorem wykonywanym 
przez kierownika urzędu konsularnego oraz kierownika WRO w koordynacji z DK 
MSZ. Konsulat Generalny RP w Łucku korzystał z różnych narzędzi monitoringu 
i nadzoru o charakterze szczególnym, wdrożonych przez DK MSZ, opartych 
o system danych statystycznych i regularnych raportów, zbieranych przez sam 
Urząd, jak i - działającego w ramach tzw. outsourcingu wizowego - usługodawcę 
zewnętrznego (firma VFS Global) prowadzącego PPWW. System ten pozwalał 
monitorować m.in. skalę realnego popytu na wizy, w tym wg rodzaju (wizy krajowe 
i Schengen), dostępność terminów i okres oczekiwania na złożenie wniosku o wizę, 
liczbę przyjętych wniosków i wydanych decyzji. Większość z tych danych jest 
monitorowana w cyklu dziennym.  
Co kwartał dokonywano kontrole PPWW w trzech miastach okręgu konsularnego. 
W przypadku wykrywanych nieprawidłowości, Konsulat wnosił o ich usunięcie. 
Wnioski wizowe spływały do KG RP w Łucku za pośrednictwem PPWW oraz 
bezpośrednio z okienek przyjęć w konsulacie. Wnioski w Konsulacie składały 
wyłącznie osoby zarejestrowane za pośrednictwem e-konsulatu, posiadacze Karty 
Polaka, członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej i członkowie rodziny 
obywatela RP, osoby umówione w sytuacjach doraźnych przez Konsula 
Generalnego lub kierownika WRO. 

(dowód: akta kontroli str. 75-129, 130-136, 137-143)  
Limity miejsc w e-konsulacie dodawano: 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 
11.00. czasu polskiego (12.00 czasu ukraińskiego). Stosowne komunikaty 
zamieszczano na stronie internetowej placówki oraz w e-konsulacie. Przeglądy 
zarejestrowanych osób dokonywano okresowo, do dwóch razy w tygodniu, w trakcie 
dodawania miejsc oraz podczas drukowania list osób zarejestrowanych. 
Sprawdzane wnioski, nieodpowiednio lub błędnie wypełnione, były usuwane, 
a odzyskiwane miejsca były automatycznie dodawane do rejestracji. 
W dniu 20 czerwca 2017 r. istniała możliwość zarezerwowania w PPWW odpłatnej  
wizyty w zależności od kategorii wizy, a liczba niewykorzystanych na ten dzień 
wolnych miejsc wyniosła 41223. Niemożliwe było natomiast zarezerwowanie 
bezpłatnej wizyty w Konsulacie za pośrednictwem systemu e-konsulat. Próba 
zarezerwowania w nim wizyty po upływie pięciu minut od udostępnienia przez 
Konsulat 86 wolnych miejsc skończyła się niepowodzeniem, z powodu braku 
wolnych terminów. Przed uzyskaniem tej informacji, od godziny 11.54 do 12.05 
(czasu ukraińskiego), przy próbie zalogowania się do ww. systemu ukazywała się 
informacja, że „aplikacja została przeciążona lub jest niedostępna”24.  
Audyty lub kontrole bezpieczeństwa i testy wydajnościowe systemu e-konsulat nie 
były przeprowadzane przez pracowników Konsulatu, ponieważ nie należało to do ich 
kompetencji. Urząd konsularny nie posiadał informacji o tego rodzaju testach. 
 

                                                      
23 Łącznie z trzech PPWW w Łucku, Tarnopolu i Równem. 

24 Nie jest możliwe ustalenie danych o rezerwacjach bezpłatnych wizyt ze strony www.e-
konsulat.gov. pl za 2016 r. 

http://www.e-konsulat.gov/
http://www.e-konsulat.gov/


 

10 

 (dowód: akta kontroli str. 151-152, 153-156, 353-358, 364-380) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieinformowaniu organów krajowych, 
w tym prokuratury o przypadkach podejrzenia fałszerstw dokumentów 
przedstawianych w procedurze dotyczącej wydania wiz pracowniczych w latach 
2015 – 2016. W zbadanej w toku niniejszej kontroli próbie wniosków o wydanie wiz 
pracowniczych, na 17 wydanych decyzji o odmowie wydania wizy:  

1. w sześciu przypadkach przyczyną odmowy było stwierdzenie sfałszowania 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy; 

2. w czterech przypadkach przyczyną odmowy było stwierdzenie sfałszowania 
zezwoleń na pracę. 

Konsul Generalny RP w Łucku wyjaśnił, że w przypadku załączenia do wniosku 
wizowego przez cudzoziemca dokumentów, wobec których istnieje wątpliwość co do 
ich autentyczności lub wiarygodności, konsul ma obowiązek odmówić wydania wizy. 
Wątpliwości mogą mieć różnoraki charakter, np. w wyniku analizy przedstawionych 
dokumentów można stwierdzić, że pracodawca jest nierzetelny. Okoliczność ta nie 
obliguje jednak do podjęcia jakichkolwiek innych działań, z wyjątkiem wydania 
decyzji odmownej w przedmiocie wydania wizy. Należy wskazać, że konsul nie 
dysponuje metodami i narzędziami weryfikacji występowania fałszerstw „oświadczeń 
i zamiarze powierzenia wykonywania pracy…”. Wszelkie adnotacje sporządzone 
przez konsula na etapie analizy wniosku (np. „oświadczenie sfałszowane”, 
„sfałszowany PUP”) są jedynie skrótami myślowymi sformułowanymi na użytek 
wewnętrzny konsula, co przy znacznej liczbie wniosków wizowych ma swoje 
uzasadnienie w ekonomice samego postępowania. Warto jednocześnie podkreślić, 
że Dział XII ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku, poświęcony 
przepisom karnym, nie wprowadza odrębnych zapisów, co do przeanalizowania 
czynów polegających na przedkładaniu dokumentów o mniejszej wiarygodności, 
bądź ze śladami podrobienia lub przerobienia w postępowaniu przed konsulem 
o wydanie wizy. Z tych względów ewentualne zaistnienie wątpliwości co do 
autentyczności lub wiarygodności dokumentów nie jest równoznaczne 
z wystąpieniem znamion przestępstw wskazanych w przepisach polskiej ustawy 
karnej, a w konsekwencji zaistnieniem obowiązku złożenia zawiadomienia 
o przestępstwie ciążącym na konsulu. 

Istotny jest także aspekt racjonalności zawiadamiania o popełnieniu przestępstwa 
w sytuacji, w której konsul nie ma pewności czy posiadane przez niego informacje 
wystarczająco wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia czynu 
wyczerpującego znamiona czynu zabronionego. Chodzi więc o uniknięcie sytuacji, 
w której organ wszczynający postępowanie otrzymuje szereg zawiadomień, które 
ostatecznie mogą nie prowadzić do wszczęcia postępowania. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o możliwych konsekwencjach prawno-karnych wynikających 
z zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie, którego nie popełniono. 

Urząd konsularny otrzymał stanowisko Prokuratury Generalnej wyrażone w 2013 r. 
i odnoszące się do oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, 
o których mowa w § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania 
pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, czyli przypadków powierzenia pracy 
określonych obecnie w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. 

W świetle stanowiska Prokuratury Generalnej oświadczenie pracodawcy, 
zawierające wolę powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, związane jest 
z przyszłym zawarciem stosunku prawnego zatrudnienia, który nie ma charakteru 
publicznoprawnego, jest zatem jedynie dokumentem prywatnym. Co więcej, 
oświadczenie takie nie stanowi poświadczenia danego faktu, a jedynie zawiera 
deklarację woli dotyczącą zawarcia w przyszłości z imiennie wymienionym 
cudzoziemcem stosunku prawnego. Brak możliwości potwierdzenia faktu, który 
jeszcze nie zaistniał powoduje, że oświadczenie to nie ma charakteru prawnego – tj. 
nie ma żadnego waloru dowodowego w sprawie. Z tych względów oświadczenie 
o zamiarze powierzenia pracy, jako dokument prywatny, nie ma znaczenia 
prawnego i nie mieści się w definicji dokumentu określonej w art. 115 § 14 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U z 2016 r. poz. 1137). Dlatego nie 
może być przedmiotem przestępstw przeciwko dokumentom wskazanych w art. 270 
do 273 Kodeksu karnego. Skoro więc, nie można mówić o popełnieniu 
przestępstwa, nie istnieje obowiązek informowania o podejrzeniu jego popełnienia 
przez konsula. 

Zgodnie z art. 270 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny25: kto, w celu 
użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako 
autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zdaniem NIK, Konsulat, w oparciu 
o treść art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 
karnego26 miał prawny obowiązek poinformowania krajowych organów ścigania 
o tych zdarzeniach. Zgodnie bowiem z tym przepisem, instytucje państwowe 
i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu 
przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym 
prokuratora lub Policję.  

 (dowód: akta kontroli str. 167, 151-152, 153-156, 157-158, 359-363) 

Konsulat skutecznie przeciwdziałał wyłudzaniu wiz pod pozorem podjęcia pracy na 
terenie RP przez cudzoziemców. W tym celu podejmował współpracę z organami 
krajowymi w ramach tzw. konsultacji oraz realizował czynności we własnym zakresie 
np. kontakt z  PUP, pobieranie oryginałów dokumentów uzupełniających 
uwiarygadniających cel wydania wizy. Składane przez cudzoziemców wnioski 
o wydanie wiz pracowniczych były weryfikowane co do kompletności. Jednakże nie 
zawiadamiano organów ścigania o przypadkach podejrzenia popełnienia 
przestępstwa, związanego z fałszowaniem dokumentów. W Konsulacie 
wprowadzono zabezpieczenia organizacyjne i proceduralne w celu wyeliminowania 
w postępowaniach wizowych prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk 
korupcjogennych.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli27, wnosi o informowanie krajowych organów ścigania lub 

                                                      
25 Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, ze zm. 

26  Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, ze zm. 

27  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej: „ustawą o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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prokuratury o ujawnionych przypadkach fałszerstw dokumentów przedstawianych 
w procedurze wizowej. 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

 

Lublin, dnia           czerwca 2017 r.  

  

 Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

Rafał Padrak  w Lublinie 
Doradca prawny Edward Lis 

 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

Piotr Kwaśniak 

 

Główny specjalista kontroli państwowej  
   

 

........................................................  
Podpis  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


