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I. Dane identyfikacyjne 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin (dalej: LUW 
lub Urząd) 

Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, od 9.12.2015 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
– Jolanta Szołno-Koguc, Wojewoda Lubelski, od 12.12.2011 r. do 11.03.2014 r., 
– Wojciech Wilk, Wojewoda Lubelski, od 12.03.2014 r. do 11.11.2015 r., 
– Marian Starownik, Wicewojewoda Lubelski, od 12.11.2015 r. do 8.12.2015 r.  

1. Adekwatność organizacji, poziomu zasobów i polityki informacyjnej urzędów 
administracji publicznej oraz ich współpracy z innymi instytucjami w zakresie 
obsługi cudzoziemców. 

2. Wpływ obowiązujących przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych na 
obsługę cudzoziemców, oraz na poziom zadowolenia cudzoziemców z tej 
obsługi. 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 

Od 01.05.2014 r. do 14.12.2018 r. 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Szczepan Olejnik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/142/2018 z 08.10.2018 r. 

(akta kontroli tom I str. 1-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Podjęte przez Wojewodę Lubelskiego działania polegające na zwiększeniu 
zatrudnienia w wydziale Urzędu zajmującym się sprawami cudzoziemców oraz 
zapewnieniu właściwych warunków lokalowych, przygotowały Urząd pod względem 
organizacyjnym i technicznym do sprawnej obsługi cudzoziemców z zachowaniem 
zasady poufności. W ramach realizowanego projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd” 
współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
Urząd zapewnił, oprócz warunków lokalowych, również podniesienie kompetencji 
pracowników w zakresie obsługi cudzoziemców poprzez szkolenia językowe oraz 
szkolenia z zakresu postępowania z osobami z innego kręgu kulturowego. Zarówno 
warunki lokalowe Urzędu, jak i sposób załatwiania spraw zostały pozytywnie 
ocenione przez interesantów w przeprowadzonych przez NIK ankietach. 

Zadania związane z obsługą cudzoziemców Urząd realizował w większości 
przypadków prawidłowo. Strony postępowania informowane były w języku dla nich 
zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach 
i ciążących na nich obowiązkach. Rozstrzygnięcia podejmowano na podstawie 
kompletnych dokumentów, potwierdzających wypełnienie przez wnioskodawców 
przesłanek ustawowych oraz po zasięgnięciu wymaganych informacji u innych 

                                                           
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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organów. Pomimo znacznej liczby spraw, Urząd bez zbędnej zwłoki i terminowo 
załatwiał sprawy, zapewniając jednocześnie zgodność rozstrzygnięć 
z obowiązującymi przepisami prawa. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter 
formalny i nie wpływały na merytoryczne załatwienie spraw. Polegały one m.in. na 
niepoinformowaniu strony o niedotrzymaniu wyznaczonego terminu załatwienia 
sprawy, rozpatrzeniu niepodpisanego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 
cudzoziemca, wszczęciu postępowania o cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę dopiero po upływie pięciu miesięcy od wpływu informacji uzasadniającej 
wszczęcie tego postępowania. Ponadto stwierdzono, że Urząd nieterminowo 
przekazywał półroczne sprawozdania statystyczne o wydanych zezwoleniach na 
pracę. Nie zapewniono też spójności rozporządzenia Wojewody Lubelskiego 
w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 
w województwie lubelskim3 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa4. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Adekwatność organizacji, poziomu zasobów i polityki 
informacyjnej urzędów administracji publicznej oraz ich 
współpracy z innymi instytucjami w zakresie obsługi 
cudzoziemców 

1.1. Zgodnie ze Statutem6 i regulaminem organizacyjnym LUW7, zadania związane 
z obsługą cudzoziemców powierzono Wydziałowi Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców LUW (dalej: Wydział lub WSOiC), a w delegaturach Urzędu 
(w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu) – oddziałom spraw obywatelskich 
i cudzoziemców, będących częściami WSOiC. W Wydziale wyodrębniono m.in. 
oddział do spraw obsługi cudzoziemców oraz dwa oddziały do spraw legalizacji 
pobytu cudzoziemców. Regulamin Urzędu był aktualny i określał zadania dotyczące 
obsługi cudzoziemców wskazane w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach8 i ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy9. Organizację pracy WSOiC i zadania przypisane 
poszczególnym oddziałom i stanowiskom pracy dodatkowo określał Regulamin 
Wewnętrzny WSOiC10. Zgodnie z Regulaminem Urzędu dyrektorzy wydziałów 
odpowiadali za rzetelne i terminowe wykonywanie zadań Wojewody przypisanych 
do zakresu działania wydziału.  

(akta kontroli tom I str. 501-536) 

Kontrola wybranych spraw, prowadzonych przez WSOiC, wykazała, że organizacja 
pracy Wydziału umożliwiała rzetelną i terminową realizację zadań związanych 

                                                           
3  Rozporządzenie Nr 14 z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 2, poz. 15). 
4  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). 
5  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. 
6  Statut Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 473 

Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4400, ze zm.). 
7  Regulamin Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (dalej: Regulamin Urzędu) stanowiący Załącznik 

do zarządzenia Nr 106 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 października 2016 r. 
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, ze zm. (dalej: ustawa o cudzoziemcach). 
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, ze zm. (dalej: ustawa o promocji zatrudnienia). 
10  Stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1/2017 Dyrektora WSOiC z 4 października 2017 r., ze zm., 

zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego. 

OBSZAR 

Opis stanu 
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z obsługą cudzoziemców. Stwierdzone nieprawidłowości miały w dużej mierze 
charakter formalny i nie wpływały na wynik rozpatrywanych spraw. 

(akta kontroli tom I str. 407-500) 

Wojewoda Lubelski poinformował, że w 2017 r., reagując na dynamicznie 
zmieniającą się sytuację w zakresie obsługi cudzoziemców, przeprowadził 
reorganizację polegającą m.in. na strukturalnym wyodrębnieniu w WSOiC trzech 
oddziałów zajmujących się postępowaniami administracyjnymi z zakresu legalizacji 
pobytu i legalizacji zatrudnienia obywateli państw trzecich. Ponadto Urząd rozpoczął 
realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd” (dalej: Projekt) w ramach 
Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 (dalej: 
FAMI), w ramach którego założono stworzenie warunków obsługi cudzoziemców 
odpowiednich do potrzeb Urzędu w tym zakresie. 

(akta kontroli tom I str. 251) 

1.2. W okresie objętym kontrolą Wojewoda Lubelski nie sporządzał oraz nie zlecał 
sporządzenia opracowań, analiz, materiałów informacyjnych dotyczących sytuacji 
migracyjnej w województwie lubelskim oraz cudzoziemców. 

(akta kontroli tom I str. 257) 

1.3. W listopadzie 2018 r., w trakcie kontroli NIK, zmieniono siedzibę WSOiC 
z budynku Urzędu przy ul. Spokojnej 4 do budynku przy ul. Czechowskiej 15, 
zajmowanego wyłącznie przez Wydział. Budynek ten został dostosowany do potrzeb 
WSOiC w ramach realizowanego Projektu. 

Do listopada 2018 r. oddziały Wydziału zajmujące się obsługą obywateli państw 
trzecich umiejscowione były w budynku przy ul. Spokojnej 4, w skrzydle północnym, 
na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Winda umieszczona była obok skrzydła 
południowego budynku, w znacznej odległości od pokoi Wydziału. Cudzoziemcy 
mogli swobodnie poruszać się po całym budynku LUW. Korytarz budynku, 
stanowiący poczekalnię dla cudzoziemców, miał długość około 14 m, szerokość 2 m 
i wysokość ok. 4 m. Było to pomieszczenie, do którego prowadziło jedno wejście, 
bez okien, a ruch powietrza wymuszały zamontowane na ścianach dwa wentylatory. 
Stolik, przy którym można było uzupełnić dokumentację, ustawiony został w holu 
przed korytarzem. W czterech pokojach, w których obsługiwano interesantów, 
stanowiska obsługi umieszczone były obok siebie w odległości ok. 80 cm, przez co 
obsługiwane osoby mogły siebie nawzajem słyszeć. W dwóch pomieszczeniach 
biurka posiadały oddzielające je ścianki, co ograniczało osobom obsługiwanym na 
sąsiednim stanowisku wgląd do dokumentów cudzoziemca. W pozostałych dwóch 
pokojach stanowiska pracy miały charakter otwarty, przez co obsługiwane osoby 
mogły zarówno się widzieć, widzieć przedkładane dokumenty, jak również słyszeć 
rozmowę urzędnika z petentem. Stanowiska obsługi były właściwie wyposażone 
w sprzęt techniczny, tj. czytnik linii papilarnych, kserokopiarkę, skaner, zestaw 
komputerowy. 

Siedziba Urzędu przy ul. Czechowskiej 15 zapewnia lepsze warunki pracy oraz 
obsługi cudzoziemców. Budynek wyposażony został w windę, monitoring, 
klimatyzację. Na parterze budynku znajduje się klimatyzowana poczekalnia, 
wyposażona w trzy stoliki z krzesłami i trzy tablice informacyjne, na tablicach tych 
w dniu oględzin przeprowadzonych przez NIK (tj. 12.12.2018 r.) nie zamieszczono 
informacji z uwagi na brak magnesów, które mają zostać zakupione w ramach 
Projektu. W pomieszczeniu poczekalni zbudowany został punkt informacyjny 
(przestrzeń oddzielona kontuarem z szybami, z okienkiem do komunikowania się 
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i obsługi). Na parterze znajduje się pokój przesłuchań, wyposażony w stolik 
z krzesłami oraz cztery pokoje, w których obsługiwani są interesanci: 
– dwa pokoje przyjmowania wniosków w sprawie legalizacji pobytu, wyposażone 

ogółem w pięć stanowisk, oddzielonych ściankami z płyty, zapewniającymi 
poufność przy załatwianiu spraw przez interesanta, 

– pokój przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę, wyposażony 
w jedno stanowisko, 

– pokój do załatwiania spraw dotyczących wydawania kart pobytu, wyposażony 
w dwa stanowiska oddzielone ściankami zamontowanymi na boku biurka. 

Stanowiska wyposażone zostały w niezbędny sprzęt.  
Na pierwszym piętrze znajduje się duży hol, gdzie ustawiono stoliki z krzesłami 
przeznaczone dla petentów wezwanych w związku z toczącymi się postępowaniami. 
Wyznaczony czas przyjęć interesantów (od 8.00 do 14.30, w środy od 8:30 do 
14:30) był krótszy niż czas pracy WSOiC (7.30 – 15.30). 

(akta kontroli tom I str. 547-550, tom II str. 61-66) 

Wojewoda Lubelski poinformował, że czas od godz. 7.30 do 8.00 przeznaczony jest 
na przygotowanie stanowisk pracy, zalogowanie się do systemu POBYT v2 (dalej 
POBYT), uruchomienie urządzeń służących do obsługi cudzoziemców (skanery 
fotografii, czytniki linii papilarnych), zgłoszenie informatykom ewentualnych 
nieprawidłowości działania systemów i ich naprawę. Czas pomiędzy godz. 14.30 a 
godz. 15.30 przeznaczony jest na zakończenie obsługi cudzoziemców rozpoczętej 
do godz. 14.30 oraz uporządkowanie przez pracowników stanowisk pracy, 
uzupełnienie danych w rejestrach, wylogowanie się z systemów oraz wyłączenie 
używanych podczas pracy urządzeń. W środy czas od 7.30 do 8.30 przeznaczony 
jest na zebrania z pracownikami dotyczące spraw organizacyjnych oraz zmian 
przepisów. Rozważana jest możliwość wydłużenia czasu pracy oddziałów ds. 
cudzoziemców, w związku z dokonaną w listopadzie 2018 r. zmianą siedziby 
Wydziału. Dotychczas brak było takiej możliwości ze względu na trudności w 
zapewnieniu bezpieczeństwa w budynku Urzędu, ponieważ nie można było 
wydzielić części budynku, w której znajdował się Oddział ds. Obsługi 
Cudzoziemców, a cudzoziemcy mieli możliwość przebywania w dowolnej części 
budynku Urzędu.  

(akta kontroli tom I str. 250-251) 

Możliwość rezerwacji wizyty przez cudzoziemców zapewniono w sprawach 
dotyczących wniosków o legalizację pobytu11. Rezerwacja telefoniczna w tych 
sprawach jest warunkiem koniecznym do osobistego składania wniosków. 
W budynku przy ul. Spokojnej funkcjonował elektroniczny system kolejkowy, 
wydający numerki do kolejki w sprawach dotyczących karty pobytu, w których nie 
prowadzi się rejestracji telefonicznej. W pozostałych sprawach, zgodnie z informacją 
Dyrektor WSOiC, liczba interesantów jest mała i nie wymagała wprowadzenia 
systemu wcześniejszej rezerwacji, czy systemu kolejkowego. W budynku przy 
ul. Czechowskiej planuje się zakup i wprowadzenie systemu kolejkowego w ramach 
realizowanego Projektu. 

(akta kontroli tom II str. 64-65) 

1.4. Stan zatrudnienia w WSOiC wynosił 105 osób w 2015 r., 108 w 2016 r., 
110 w 2017 r. i 125 osób na koniec września 2018 r., z czego sprawami 
cudzoziemców zajmowało się odpowiednio: 24, 30, 46 i 54 osoby. W Delegaturach 
Urzędu liczba osób w oddziałach spraw obywatelskich i cudzoziemców wynosiła 

                                                           
11  Rezerwacja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w Delegaturach LUW. 
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w latach 2015-2018 odpowiednio: 46, 43, 45 i 47, z czego na stanowiskach do 
spraw cudzoziemców: 14,15,16 i 16 osób.  
Na jednego pracownika przypadały w 2015 r. 43 sprawy; w 2016 r. – 44, w 2017 r. – 
51, w 2018 (do 30.09.) – 44 sprawy oraz odpowiednio: 411, 346, 288 i 202 wnioski 
w sprawie cudzoziemców.  

(akta kontroli tom I str. 320-330) 

W okresie objętym kontrolą LUW zawarł łącznie 15 umów zlecenia na realizację 
spraw z zakresu działania WSOiC (cztery umowy w 2015 r., jedną w 2016 r., sześć 
w 2017 r. i cztery w 2018 r.). W latach 2015-2017 umowy zawarte zostały na 
wniosek Dyrektora WSOiC, uzasadniony nałożeniem na Wojewodę nowych zadań 
dotyczących cudzoziemców oraz wzrostem liczby wpływających wniosków 
cudzoziemców o legalizację pobytu12. Umowy z 2018 r. zawarte zostały w związku 
z realizacją umów stażowych zawartych z powiatowymi urzędami pracy13.  

Jak poinformował Dyrektor Biura Organizacji Kadr i Budżetu Urzędu, potrzebę 
zawierania umów uzasadniała również niewystarczająca obsada kadrowa stałych 
pracowników, nowe zadania oraz spiętrzenie spraw w okresach zwiększonej liczby 
interesantów. LUW nie zawierał dla WSOiC umów cywilnoprawnych na doradztwo, 
sporządzanie opinii i analiz oraz wprowadzanie danych. Nie wystąpiły również 
przypadki zawierania umów zleceń lub o dzieło z własnymi pracownikami. 

(akta kontroli tom II str. 338-389) 

W latach objętych kontrolą Urząd przeprowadził 12 naborów pracowników do 
WSOiC, w wyniku których zatrudniono 22 osoby (11 w 2017 r. i 11 w 2018 r.)14. 
Wnioski o wszczęcie procedury naboru uzasadniano m.in. zmianami przepisów 
prawnych, skutkujących wprowadzeniem nowych zadań do realizacji. We wnioskach 
wskazywano, że dodatkowe etaty są konieczne w celu zapewnienia prawidłowej 
i terminowej realizacji zadań przez WSOiC. Z ujętych w projekcie ustawy 
budżetowej na 2018 r. środków na sfinansowanie etatów do realizacji spraw 
z zakresu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, Wojewodzie Lubelskiemu 
przyznano 17 etatów. 

Do wszystkich wniosków o zatrudnienie dołączono aktualne opisy stanowisk pracy15. 
Wszystkie 22 osoby zatrudnione w LUW w wyniku naborów na stanowiskach 
starszego inspektora posiadały kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania 
pracy na stanowiskach urzędniczych16. Innych kwalifikacji niezbędnych (oprócz 

                                                           
12  Przedmiotem umów było m.in. przygotowanie akt spraw cudzoziemców w celu przekazania do archiwum 

LUW; protokołowanie przesłuchań stron oraz świadków postępowań w sprawach cudzoziemców; 
przygotowywanie korespondencji do wysyłki; pomoc w przygotowywaniu formularzy dla interesantów, 
uczestniczenie w przyjmowaniu interesantów w sprawach związanych z legalizacją pobytu na terytorium RP; 
obsługa systemu informatycznego POBYT. 

13  Przedmiotem tych umów było m.in.: współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań administracyjnych 
dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę; pomoc w archiwizowaniu dokumentów, 
współudział w prowadzeniu rejestrów, pomoc w wydawaniu pouczeń i wykazów dokumentów w sprawach 
związanych z legalizacją pobytu w RP; pomoc w uzupełnianiu dokumentacji w sprawach dot. 
cudzoziemców. 

14  Na stanowiska starszego inspektora ds.: cudzoziemców (trzech pracowników); legalizacji pobytu 
cudzoziemców (dziewięciu), legalizacji zatrudnienia cudzoziemców (czterech), obsługi cudzoziemców 
(czterech); planowania i realizacji budżetu w WSOiC (jeden) oraz starszego inspektora w Oddziale Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców w Zamościu. 

15  Sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z 7 stycznia 
2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej 
(M.P. Nr 5, poz. 61, ze zm.). 

16  Wskazane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia 
stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby 
cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych 
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 807). 
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trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego) dla tych stanowisk Urząd nie 
określił. Badaniami w zakresie spełniania warunków niezbędnych do zajmowanych 
stanowisk objęto również wszystkich (32) pracowników oddziałów ds. legalizacji 
pobytu cudzoziemców w WSOiC, z których tylko jeden posiadał wykształcenie 
średnie, a pozostali wyższe. Zakresy obowiązków pracowników oddziałów ds. 
legalizacji były aktualne.  

Jak poinformował Wojewoda Lubelski, we wrześniu 2018 r. Dyrektor WSOiC 
wystąpiła z wnioskami o nabór na dwa etaty do oddziałów legalizacji pobytu 
cudzoziemców. Wakaty powstały w związku z przejściem pracowników do innych 
wydziałów LUW. W najbliższym czasie nie są przewidywane inne zmiany kadrowe. 

(akta kontroli tom I str. 252, tom II str. 67-129) 

Spośród 125 pracowników WSOiC (w tym 47 zatrudnionych w Delegaturach LUW) 
15 posiadało certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, w tym 
dziewięciu język angielski, pięciu rosyjski i jeden holenderski. Łącznie 51 
pracowników uczestniczyło w kursach językowych w zakresie obsługi 
cudzoziemców (z tego 47 w oddziałach do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców), 
w tym 27 w kursie języka angielskiego i 24 w kursie języka ukraińskiego. W kursach 
i szkoleniach z problematyki obsługi cudzoziemców uczestniczyło 26 pracowników, 
a w kursach i szkoleniach z problematyki załatwiania spraw cudzoziemców - 33 
pracowników. Żaden z pracowników WSOiC nie posiadał wykształcenia 
podyplomowego w zakresie problematyki obsługi cudzoziemców, jak również nie 
uczestniczył w wyjazdach i wizytach studyjnych do innych państw. 

(akta kontroli tom I str. 331-336, tom II str. 130) 

1.5. Przyznane środki finansowe na wydatki budżetowe związane z realizacją zadań 
dotyczących cudzoziemców były zgodne z wnioskami, a wykonane – z planem 
finansowym po zmianach. Wydatki WSOiC wynosiły17 w: 2015 r. 2 251,1 tys. zł, 
2016 r. 2 459,7 tys. zł, 2017 r. 2 636,4 tys. zł i 2018 r. (do 30.09.) 2 353,7 tys. zł, 
w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono odpowiednio: 1 898,7 tys. zł, 
2 252,5 tys. zł, 2 405,8 tys. zł i 2 194,9 tys. zł). Pozostałe wydatki bieżące 
poniesiono w szczególności na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych 
dla pracowników, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, wykonanie druków 
wniosków o pobyt czasowy i stały, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, 
usługi tłumaczenia. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w 2015 r., 
wyniosły 81,2 tys. zł i przeznaczone zostały na zakup skanera linii papilarnych 
i dwóch kserokopiarek. We wniosku o dokonanie zakupów Dyrektor WSOiC 
wskazała m.in., że będące na wyposażeniu stanowisk pracy czytniki nie 
współpracują ze zmodernizowanym na podstawie obowiązującej ustawy o 
cudzoziemcach systemem informatycznym POBYT.  

Wydatki z rezerwy celowej budżetu państwa, poniesione na realizację projektu pn. 
„Przyjazny i bezpieczny urząd”, wyniosły w: 
– 2017 r. 73,4 tys. zł, w tym na zakupy inwestycyjne przeznaczono 51,7 tys. zł, 

zakup usług (monitoring, wykonanie projektu strony internetowej i materiałów 
z logo Programu FAMI) – 21,7 tys. zł;  

– 2018 r. (do 30.09.) – 372,1 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 42,5 tys. zł, 
pozostałe (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby WSOiC, szkolenia językowe 
dla pracowników WSOiC, wykonanie materiałów biurowych z logo FAMI, zakup 
zestawów komputerowych) 329,6 tys. zł. 

(akta kontroli tom I str. 339, 345, 374-381) 

                                                           
17  Bez wydatków na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. 
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1.6. W siedzibie Wydziału przy ul. Spokojnej 4, gdzie do listopada 2018 r. 
funkcjonowała obsługa cudzoziemców, w holu przed korytarzem, z którego 
prowadziły wejścia do poszczególnych pokoi, zamieszczone były informacje dla 
klientów w postaci tablic informacyjnych, m.in. wzory wypełnionych dokumentów, 
pouczenia o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących cudzoziemcom 
prawach i ciążących na nich obowiązkach. Wzory wypełnionych dokumentów były 
również wydawane w punktach obsługi, razem z wnioskami do wypełnienia w danej 
sprawie.  

(akta kontroli tom II str. 64-66, 170-177) 

W badanym okresie funkcjonowała, na bieżąco aktualizowana, strona internetowa 
Wydziału. Na stronie tej zamieszczane były m.in. pouczenia dla cudzoziemców 
o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na 
nich obowiązkach, formularze wniosków do pobrania jak również wzory wypełniania 
wniosków. Strona internetowa oraz jej niektóre sekcje dotyczące cudzoziemców są 
dostępne w językach obcych (m.in. angielskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim). 

Jak poinformował Wojewoda Lubelski, istnieje możliwość wypełniania i przesyłania 
elektronicznie formularzy wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemca. Sprawy 
związane z legalizacją pobytu cudzoziemców oraz wydawaniem i wymianą 
dokumentów załatwiane są w formie papierowej i nie ma możliwości przesyłania 
formularzy wniosków drogą elektroniczną. Możliwość przesyłania formularzy drogą 
elektroniczną dotyczy jedynie wniosków o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców. 
Możliwość sprawdzenia statusu swojej sprawy przez Internet będzie możliwa po 
uruchomieniu dedykowanej strony internetowej realizowanej w ramach Projektu. 
Cudzoziemcy mają możliwość kontaktowania się z WSOiC drogą e-mailową oraz 
telefonicznie. 

(akta kontroli tom I str. 252-253) 

1.7. W zakresie dotyczącym cudzoziemców LUW współpracuje z:  
– Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie18 (dalej: 

NOSG) w zakresie opiniowania wniosków cudzoziemców, wymiany informacji, 
udostępniania akt prowadzonych postępowań administracyjnych (na podstawie 
pisemnej prośby NOSG) oraz organizacji wspólnych szkoleń. Dodatkowo 
zostało utworzone stanowisko oficera łącznikowego NOSG wykonującego swoje 
obowiązki w siedzibie LUW;  

– Policją i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie opiniowania 
cudzoziemców, wymiany informacji oraz udostępniania akt prowadzonych 
postępowań administracyjnych (na podstawie pisemnej prośby organów);  

– Państwową Inspekcją Pracy (Inspektorat w Lublinie), Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, uczelniami wyższymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami 
w zakresie wymiany informacji oraz organizacji wspólnych szkoleń. 

Jak wskazał Wojewoda Lubelski, informacje pozyskane od ww. podmiotów 
wykorzystywane były w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w celu 
zgromadzenia pełnego materiału dowodowego niezbędnego do podjęcia 
prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie. 

 (akta kontroli tom I str. 253-254, tom II str. 141-169, 438-440) 

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Lubelski patronatem honorowym objął 
łącznie 21 wydarzeń związanych z cudzoziemcami, w tym w: 

                                                           
18  Porozumienie o współpracy partnerskiej Nr 469 z 25.04.2018 r. 
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– 2014 r. – pięć, m.in. konferencje dotyczące stworzenia platformy do wymiany 
doświadczeń dla producentów i konsumentów węgla w Polsce i niektórych 
krajach europejskich;  

– 2015 r. – jedną konferencję naukową Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa 
Kognitywnego;  

– 2016 r. – cztery m.in. „Polityka migracyjna Unii Europejskiej a bezpieczeństwo 
wewnętrzne państw członkowskich”, Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 
835 Kordon Kryłów-Krecziv 2016;  

– 2017 r. – pięć, m.in. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki 
2017, III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze;  

– 2018 r. – sześć, w tym m.in. obchody uroczystości Narodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na 
obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 

(akta kontroli tom I str. 389-392) 

1.8. Lubelski Urząd Wojewódzki realizuje dwa projekty w ramach FAMI dotyczące 
cudzoziemców („Przyjazny i bezpieczny Urząd” oraz „Lubelska Koalicja na rzecz 
integracji”). 

Projekt „Przyjazny i bezpieczny urząd”, koordynowany przez WSOiC, realizowany 
jest w okresie od 01.09.2017 r. do 30.08.2019 r. Koszty kwalifikowalne Projektu 
określono na 1 099,3 tys. zł, w tym wkład FAMI 824,5 tys. zł. W ramach Projektu 
wyremontowano i oddano w listopadzie 2018 r. odrębny budynek przy 
ul. Czechowskiej 15 do realizacji zadań w zakresie obsługi cudzoziemców. 
Planowany jest zakup i instalacja trzech informatorów lub kiosków informacyjnych, 
zakup i wdrożenie systemu zarządzania ruchem cudzoziemców (system kolejkowy) 
powiązanego z kalendarzem internetowym do umawiania się na przyjęcie wniosku 
i odbiór karty pobytu, aplikacji do śledzenia statusu sprawy. Ponadto Projekt zakłada 
podjęcie działań w kierunku zapewnienia profesjonalnej obsługi cudzoziemców 
poprzez podwyższenie poziomu znajomości języków obcych oraz specjalistycznych 
umiejętności urzędników (szkolenia językowe z języka angielskiego, ukraińskiego, 
rosyjskiego, szkolenie w zakresie obsługi „trudnego” klienta z innego kręgu 
kulturowego). Celem projektu było również prowadzenie działań informacyjnych 
poprzez: opracowanie strony internetowej w językach: ukraińskim, rosyjskim, 
białoruskim, polskim, angielskim, likwidację barier dla osób niedosłyszących 
i niedowidzących, zmianę szaty graficznej na bardziej przejrzystą i ułatwiającą 
sprawne poruszanie się po stronie internetowej, stworzenie nowej zakładki „Stop 
handlu ludźmi” w językach angielskim, ukraińskim i rosyjskim. 

(akta kontroli tom I str. 254, 257-304, tom II str.1-60) 

Projekt „Lubelska Koalicja na rzecz integracji”, koordynowany przez Wydział Polityki 
Społecznej LUW, realizowany jest w okresie od 1.07.2018 r. do 30.06.2020 r., 
koszty kwalifikowalne Projektu określono na 2 961,0 tys. zł; w tym wkład FAMI 
2 220,7 tys. zł. Projekt ma być realizowany przez Wojewodę Lubelskiego oraz 
partnerów: Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa i Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. Projekt zakłada prowadzenie szerokich działań 
skierowanych na cudzoziemców, m.in. w zakresie objęcia ich poradnictwem 
prawnym dotyczącym legalizacji pobytu, przysługujących praw pracowniczych 
i problemów związanych z pobytem w nowym kraju. Działania te mają być 
realizowane w ramach „Centrum Informacji dla Cudzoziemców”, prowadzonego 
przez ww. Fundację, funkcjonującego 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym 
dwa razy w tygodniu do godziny 18.00, udzielającego porad również drogą 
telefoniczną i mailową oraz w językach obcych (głównie: rosyjskim, ukraińskim, 
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angielskim). Do zadań Wojewody Lubelskiego (lidera projektu) należy koordynacja 
projektu, organizacja konferencji tematycznej (Migranci na Lubelszczyźnie), 
skierowanej do cudzoziemców i osób ze społeczeństwa przyjmującego, zajmujących 
się zawodowo kwestiami związanymi m.in. z polityką społeczną i zatrudnieniem, 
kształceniem i legalizacją pobytu cudzoziemców. Celem konferencji będzie wymiana 
doświadczeń, prezentacja wiedzy i dobrych praktyk. 

(akta kontroli tom I str. 254, 305-319, tom II str. 141-169) 

1.9. W okresie objętym kontrolą do LUW wpłynęło 11 skarg z zakresu obsługi 
cudzoziemców. Dotyczyły one problemów z rejestracją w sprawie wydania wniosku 
o legalizację pobytu; składania przez pełnomocnika wniosków o legalizację stałego 
pobytu; złożonego wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego; odpowiedzi WSOiC 
na złożony wniosek dotyczący cofnięcia pozwolenia na pobyt; prowadzonych 
postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę; możliwości 
dodzwonienia się pod wskazane numery telefonów w zakresie legalizacji pobytu 
cudzoziemców. We wszystkich przypadkach odpowiedzi na skargi udzielono 
w terminie miesiąca. W dwóch przypadkach skargi uznano za zasadne, dotyczyły 
one zbyt małej liczby osób przyjmujących petentów (wrzesień 2014 r.) i trudności 
w dodzwonieniu się do Wydziału (wrzesień 2017 r.). W pismach skierowanych do 
skarżących, jako przyczyny ww. sytuacji wskazano remont w Wydziale 
i konieczność wyłączenia części stanowisk oraz udostępnienie numerów telefonów 
kierowników oddziałów, którzy ze względu na zakres obowiązków nie zawsze mogli 
odbierać telefon. W piśmie podano właściwy numer telefonu, pod którym można 
uzyskać pomoc w każdej sprawie dotyczącej cudzoziemców oraz poinformowano, 
że na stronie internetowej przy nazwach oddziałów został podany numer telefonu do 
sekretariatu WSOiC. 

(akta kontroli tom I str. 394-406, tom II str. 266-337) 

1.10. Wojewoda Lubelski podał, że w Urzędzie zidentyfikowano szereg trudności 
związanych z organizacją wewnętrzną oddziałów, niedostosowaniem pomieszczeń 
biurowych do liczby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz 
obsługiwanych interesantów, uzyskaniem szerokiego dostępu cudzoziemców do 
informacji o prowadzonych postępowaniach, a także w zakresie niedoborów 
kadrowych. W związku z tym w WSOiC wyodrębniono strukturalnie trzy oddziały 
zajmujące się postępowaniami administracyjnymi z zakresu legalizacji pobytu 
i legalizacji pracy obywateli państw trzecich oraz przystąpiono do realizacji projektu 
„Przyjazny i bezpieczny urząd”. Dodatkowo podejmowane są przez Dyrektora 
Generalnego działania związane z likwidacją niedoborów kadrowych. 

(akta kontroli tom I str. 254-255) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Do listopada 2018 r. warunki obsługi cudzoziemców (w budynku przy ul. Spokojnej 4 
w Lublinie), nie zapewniały poufności obsługi cudzoziemców.  

W dwóch z czterech pokoi, w których przyjmowano i rejestrowano wnioski związane 
z legalizacją pobytu i załatwiano sprawy związane z kartą pobytu, stanowiska 
obsługi cudzoziemców umieszczone były obok siebie, a biurka nie posiadały ścianek 
je oddzielających, przez co obsługiwane osoby mogły siebie nawzajem słyszeć oraz 
widzieć przedkładane dokumenty.  
Urząd usunął nieprawidłowość w momencie przeniesienia oddziałów WSOiC 
obsługujących cudzoziemców do nowej siedziby przy ul. Czechowskiej 15, gdzie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w pokojach znajdują się pojedyncze stanowiska pracy lub stanowiska oddzielone od 
siebie ściankami zamontowanymi na bokach biurek. 

(akta kontroli tom I str. 61-66, tom II str. 547-550) 

Struktura organizacyjna Urzędu i zasoby kadrowe umożliwiały pełną realizację 
zadań związanych z cudzoziemcami. Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na 
niezachowaniu poufności obsługi cudzoziemców na niektórych stanowiskach pracy 
została usunięta w trakcie kontroli, poprzez zmianę siedziby WSOiC, prowadzącego 
sprawy dotyczące cudzoziemców. W wyniku realizacji projektu współfinansowanego 
w ramach FAMI znacznej poprawie uległy warunki lokalowe Wydziału oraz 
podniesiono kompetencje pracowników w zakresie obsługi cudzoziemców poprzez 
szkolenia językowe oraz szkolenia z zakresu postępowania z osobami z innego 
kręgu kulturowego.  

2. Wpływ obowiązujących przepisów prawa oraz procedur 
wewnętrznych na obsługę cudzoziemców, oraz na 
poziom zadowolenia cudzoziemców z tej obsługi 

2.1. Kierunki działania Urzędu dotyczące realizacji zadań z zakresu spraw 
cudzoziemców ujmowane były w części B Planu działalności Urzędu, obejmującej 
zestawienie celów, zadań, podzadań i działań w budżecie Urzędu w układzie 
zadaniowym na dany rok, a także mierników określających stopień realizacji celów 
wraz z ich planowanymi wartościami. Opracowanie dokumentu poprzedzono analizą 
ryzyk. Na przykład dla zadania pn. „Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek 
publiczny”, podzadania pn. „Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy 
cudzoziemców” zdefiniowano dwa cele:  
– „zapewnienie zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu postępowań 

w sprawach cudzoziemców”, dla którego określono ryzyko wydania niewłaściwej 
decyzji, a jako czynniki ryzyka wskazano niejednolite orzecznictwo i częste 
zmiany przepisów prawa. Miernikiem realizacji był stosunek liczby decyzji 
utrzymanych w mocy przez organ II instancji do liczby złożonych odwołań, 
zakładana wartość docelowa miernika na koniec 2018 r. wynosiła 81,3%, 
wykonana na 30.06.2018 r. wyniosła 100% (wpłynęło jedno odwołanie, decyzja 
została utrzymana w mocy przez organ odwoławczy); 

– „zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców”, 
w którym jako czynnik ryzyka wskazano wzrost liczby spraw skomplikowanych. 
Miernik realizacji określono, jako stosunek liczby wydanych rozstrzygnięć do 
liczby złożonych wniosków, zakładaną wartość docelową miernika na koniec 
roku – 85 %. Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. uzyskano wskaźnik 76,2% 
(wpłynęło 7.244 wniosków, wydano 5.521 rozstrzygnięć). 

(akta kontroli tom II str. 183-187) 

2.2. Wojewoda Lubelski w latach 2014-2017 zaopiniował 15 projektów rozporządzeń 
z zakresu ustawy o cudzoziemcach, a w 2018 r. projekt ustawy o zmianie ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. W większości przypadków nie 
kierowano uwag do projektów. Uwagi wniesiono w listopadzie 2015 r. do projektu 
rozporządzenia w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na 
pobyt czasowy, zaproponowano w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części III 
wytłuścić oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi oraz umożliwić temu podmiotowi udzielenie odpowiedzi na pytanie 
o karalność poprzez postawienie krzyżyka w odpowiednich ramkach TAK lub NIE. 
Wskazano, że ówczesna konstrukcja zakładała wypowiedzenie się w tej kwestii 
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jedynie pracodawcom, którzy faktycznie nie byli karani za określone przestępstwa 
lub wykroczenia. Podpisanie przez nich oświadczenia w proponowanej formie 
zdaniem Urzędu mogło prowadzić do złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. 
Uwagi te zostały wprowadzone w kolejnym rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie 
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy19. 

(akta kontroli tom II str. 180-181, 183, 188-192) 

2.3. W Urzędzie nie opracowano i nie wprowadzono do stosowania zasad obsługi 
cudzoziemców i polityki informacyjnej skierowanej do cudzoziemców. 

(akta kontroli tom II str. 180-183) 

2.4. Zarządzeniem nr 18 Dyrektora Generalnego LUW z dnia 27 maja 2013 r. 
ustalono Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w LUW. Program wprowadził 
ogólne zasady odnoszące się do wszystkich pracowników Urzędu, nie zawierał 
oddzielnych zasad dla pracowników zajmujących się obsługą cudzoziemców 
i przedsiębiorców ich zatrudniających. Wydzielono siedem obszarów zarządzania 
zasobami ludzkimi, np. organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, procedura 
rekrutacji i naboru pracowników do korpusu służby cywilnej, polityka motywowania 
i awansowania członków Korpusu Służby Cywilnej. Procedura rekrutacji i naboru 
pracowników do Korpusu Służby Cywilnej w LUW20 zakładała, że nabór jest otwarty 
i konkurencyjny. Do naboru na wolne stanowisko pracy może przystąpić osoba 
spełniająca kryteria określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 
cywilnej21. Ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata, jego postawa 
etyczna, kultura osobista, predyspozycje do pracy na oferowanym stanowisku oraz 
inne umiejętności określone w ogłoszeniu o naborze. Zmiany procedur wynikały ze 
zmiany przepisów prawa lub potrzeb w zakresie usprawnienia naborów. 

(akta kontroli tom II str. 204-233) 

2.6. Wojewoda Lubelski w dniu 06.08.2018 r., we współpracy z Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zorganizował szkolenie w zakresie wydawania 
zezwoleń na pracę sezonową. Szkolenie skierowane było do dyrektorów 
i pracowników urzędów pracy, dyrektora i pracowników Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa LUW oraz Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej. Uczestnictwo w szkoleniu 
było bezpłatne. 

(akta kontroli tom II str. 181, 234-235) 

2.7. Analiza ankiet22, wypełnionych przez cudzoziemców obsługiwanych przez 
WSOiC w nowej siedzibie Wydziału przy ul. Czechowskiej 15, wykazała, że 
cudzoziemcy byli zadowoleni z poziomu obsługi świadczonej przez LUW. Informacje 
udzielone przez pracownika Urzędu były zrozumiałe i wyczerpujące; obsługujący 
urzędnik był uprzejmy i życzliwy, przygotowany merytorycznie do załatwienia 
sprawy; czas oczekiwania na załatwienie sprawy był zadowalający. Warunki 
lokalowe obsługi były odpowiednie, ankietowani bez problemu trafili do 
wyznaczonego miejsca obsługi lub urzędnika załatwiającego sprawę (z jednym 
wyjątkiem); dostępne materiały informacyjne były czytelne i pomocne w załatwieniu 
sprawy. Spośród 42 osób biorących udział w ankiecie, dwie wskazały na trudności 
podczas załatwiania sprawy, polegające na skierowaniu do niewłaściwej osoby oraz 

                                                           
19  Dz. U. z 2018 r. poz. 333. 
20  W brzmieniu nadanym zarządzeniem Nr 19 Dyrektora Generalnego LUW z dnia 31 lipca 2014 r., 

zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Programu Zarządzania Zasobami w LUW. 
21  Dz. U. z 2018 r. poz. 1559. 
22  W toku kontroli NIK rozdano 82 ankiety, z czego zwrócono 42 wypełnione ankiety. 
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otrzymaniu błędnych lub niepełnych informacji, pozostali cudzoziemcy nie spotkali 
się z żadnymi trudnościami.  

(akta kontroli tom II str. 451-505) 

2.8. Działalność Urzędu w zakresie obsługi spraw cudzoziemców w badanym 
okresie nie była objęta kontrolami zewnętrznymi ani badaniami audytowymi. 
Jak poinformował audytor wewnętrzny LUW, Zespół Audytu Wewnętrznego 
(dalej: ZAW) w 2015 r. przeprowadził czynność doradczą (w porozumieniu 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji) w zakresie „Analizy 
wybranych obszarów działalności Wojewody Lubelskiego”, w której jednym 
z badanych obszarów były szeroko rozumiane sprawy cudzoziemców. W 2016 r. 
pracownicy ZAW uczestniczyli w zespole przeprowadzającym przegląd stanowisk 
w LUW, ale nie sporządzono opinii z tej czynności doradczej. 

(akta kontroli tom II str. 238) 

2.9. Zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego, w LUW zidentyfikowano szereg 
trudności związanych z zapewnieniem sprawnego załatwiania spraw dotyczących 
cudzoziemców, wobec których podjęto już działania polegające na zmianie 
organizacji WSOiC oraz siedziby Wydziału. Zidentyfikowane trudności w zakresie 
niedoborów kadrowych były przekazywane Urzędowi do Spraw Cudzoziemców na 
organizowanych dwa razy w roku spotkaniach z dyrektorami właściwych jednostek 
organizacyjnych wszystkich wojewodów.  

(akta kontroli tom II str. 182) 

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

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

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 

3.1. W kontrolowanym okresie wpłynęło do Urzędu 80,5 tys. wniosków w sprawach 
dotyczących cudzoziemców, głównie wniosków o: wpis zaproszeń do ewidencji 
zaproszeń (33,9 tys.), wydanie zezwolenia na pobyt czasowy (21,6 tys., w tym 
8,7 tys. na pobyt czasowy i pracę), zezwolenia na pracę (18,1 tys.) i pobyt stały 
(6,5 tys.). Liczba wniosków w 2014 r. wyniosła 17,3 tys.; w 2015 r. – 15,6 (spadek 
o 9,8%); w 2016 r. – 15,6 tys., w 2017 r. – 17,9 tys. (wzrost o prawie 15%), w 2018 r. 
(do 30 września) – 14,1 tys. 
Liczba spraw w toku zwiększyła się z 1 tys. na koniec 2014 r. do 3,2 tys. na 
31.12.2017 r., a na 30.09.2018 r. wynosiła 3,1 tys. Najwięcej spraw w toku dotyczyło 
zezwoleń na pobyt czasowy i stały. 
W badanym okresie Urząd w 77,8 tys. spraw wydał pozytywne decyzje, głównie 
dotyczące: wpisania zaproszeń do ewidencji zaproszeń (33,8 tys.), wydania 
zezwolenia na pracę (20,7 tys.), na pobyt czasowy (17,7 tys.) i stały (5,3 tys.). Urząd 
wydał lub wymienił cudzoziemcom prawie 17,3 tys. dokumentów, głównie kart 
pobytu (ponad 17,2 tys.) oraz 28 polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca 
i trzy polskie dokumenty tożsamości cudzoziemca23. 

                                                           
23  W związku z brakiem możliwości wygenerowania z systemu informatycznego POBYT danych 

statystycznych dotyczących długości trwania poszczególnych postępowań w sprawach cudzoziemców, 
Dyrektor WSOiC wystąpił w połowie października 2018 r. do Biura Informatyki Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców w Warszawie z prośbą o wygenerowanie ww. statystyk. Do dnia zakończenia kontroli 
odpowiedź nie wpłynęła.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli tom II str. 389-430) 

3.2. Badaniem objęto wybrane sprawy dotyczące cudzoziemców prowadzone przez 
WSOiC. 

1) W latach 2014-2018 (do 30.09.2018 r.) Urząd wszczął 8 695 postępowań 
w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w wyniku których m.in. 
udzielił 6 250 zezwoleń. W wyniku badania próby dziewięciu spraw dotyczących 
zezwoleń na pobyt czasowy i pracę24 ustalono, że postępowania prowadzono 
zgodnie z wymogami ustawy o cudzoziemcach oraz w większości przypadków 
zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego25 (dalej: Kpa). We wszystkich przypadkach wniosek 
wszczynający postępowanie złożony został na formularzu zgodnym z wzorem 
obowiązującym w dniu złożenia wniosku26. W dniu złożenia wniosku organ 
przekazywał cudzoziemcowi pisemne pouczenie w języku dla niego zrozumiałym 
o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących 
na nim obowiązkach, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o cudzoziemcach, 
w aktach zamieszczono oświadczenia cudzoziemca o otrzymaniu ww. pouczenia, 
opatrzone datą i podpisem wnioskodawcy. We wszystkich badanych sprawach na 
wnioskach zamieszczono adnotację o pobraniu odcisków palców wskazujących obu 
dłoni, celem umieszczenia w karcie pobytu. Urząd przeprowadzał kontrolę 
wystąpienia okoliczności, w których odmawia się lub można odmówić udzielenia 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, tj. występował do Komendanta NOSG; 
Dyrektora Delegatury ABW w Lublinie; Lubelskiego Wojewódzkiego Komendanta 
Policji w Lublinie o przekazanie informacji, czy wjazd, pobyt cudzoziemca mogą 
stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Na wnioskach 
udokumentowano sprawdzenie cudzoziemca w systemach informatycznych: POBYT 
i Schengen oraz w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP. We wszystkich 
sprawach Urząd przed wydaniem decyzji prowadził działania w kierunku 
zgromadzenia informacji dotyczących spełnienia warunków, od których zależy 
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.  

Decyzje o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawierały 
elementy wymagane art. 118 ustawy o cudzoziemcach. Stwierdzone 
nieprawidłowości nie miały wpływu na merytoryczne zakończenie spraw, tj. w dwóch 
sprawach organ nie dotrzymał wyznaczonego przez siebie terminu załatwienia 
sprawy; w jednej, dotyczącej cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, podjął 
pierwsze czynności dopiero po upływie pięciu miesięcy od powzięcia informacji 
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających cofnięcie zezwolenia, w sprawie tej nie 
dochowano również wymogu poinformowania strony (pracodawcy) o wyznaczeniu 
nowego terminu załatwienia sprawy; w aktach jednej sprawy brak było dowodu 
uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. 

                                                           
24  Badaniem objęto cztery sprawy zakończone decyzją o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, cztery decyzje 

odmawiające udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz jedną decyzję o cofnięciu zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę. 

25  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.  
26  Wzór określony został w rozporządzeniach: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 

2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (weszło w życie 
12 lutego 2018 r.); Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 
wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 2314, uchylone z dniem 
12 lutego 2018 r.); Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie 
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566, ze zm., uchylone z dniem 1 stycznia 
2016 r.). 
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W badanych sprawach wpisy w systemie informatycznym POBYT o złożonych 
wnioskach dokonane zostały w dniu złożenia wniosków, natomiast wpisy 
o wydanych rozstrzygnięciach – w czterech przypadkach w terminie do siedmiu dni, 
w pięciu – po upływie tego okresu. Dyrektor WSOiC podała, że decyzje wpisywane 
w okresie przekraczającym dwa tygodnie przypadały na 2017 r., tj. okres dużego 
obciążenia pod względem całościowej liczby przyjętych wniosków i prowadzonych 
postępowań. Na pojawiające się trudności Urząd zareagował zmianami 
organizacyjnymi WSOiC oraz zwiększeniem zatrudnienia.  

(akta kontroli tom I str. 407-435, 484-489, 491-494, tom II str. 580) 

2) Kontrolą objęto pięć postępowań dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy: dla 
członków rodzin cudzoziemców; dla członków rodzin obywateli RP; w celu 
kształcenia się na studiach; ze względu na inne okoliczności oraz zezwolenia na 
pobyt stały na czas nieoznaczony. W dwóch przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości, niewpływające na merytoryczne zakończenie sprawy, polegające 
na nieprzekazaniu jednej ze stron postępowania (żonie wnioskodawcy) informacji 
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy oraz na wyznaczeniu odległego, 
(ponad trzymiesięcznego) terminu na złożenie zeznań. Pozostałe postępowania 
prowadzone były zgodnie z przepisami Kpa oraz przepisami ustawy 
o cudzoziemcach dotyczącymi poszczególnych kategorii spraw.  

Postępowania wszczęto na wnioski, zgodne ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na 
pobyt czasowy. W badanych sprawach organ pouczał pisemnie cudzoziemców 
w językach dla nich zrozumiałych o zasadach i trybie postępowania oraz 
o przysługujących cudzoziemcom prawach i ciążących na nich obowiązkach. Przed 
wydaniem decyzji Urząd zgromadził informacje dotyczące spełnienia warunków 
do wydania zezwolenia na pobyt czasowy. W postępowaniach wystąpiono do 
właściwych organów o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca i jego pobyt 
na terytorium RP mogą stanowić zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa 
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Urząd również 
zwracał się na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach do NOSG 
o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dotyczącego wnioskodawcy. 
Na badanych wnioskach udokumentowano sprawdzenie cudzoziemców 
w systemach informatycznych: POBYT i Schengen oraz w wykazie osób 
niepożądanych na terytorium RP. Do akt spraw dołączono dowody poniesienia 
opłaty za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i kartę pobytu. 

(akta kontroli tom I str. 469-483) 

3) Szczegółowe badanie 14 spraw dotyczących wydania/odmowy pozwolenia na 
pracę lub ich przedłużania albo uchylenia27, wykazało, że w prowadzonych 
postępowaniach przestrzegano przepisów Kpa oraz – z pewnymi wyjątkami – 
uregulowań zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia. 

W sprawach zakończonych wydaniem zezwolenia typ A na pracę cudzoziemca, 
organ przed wydaniem decyzji ustalił istnienie przesłanek wydania tego zezwolenia 
(art. 88 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia). Wnioski o wydanie zezwolenia 
zostały złożone przez uprawniony podmiot i zawierały dane, dotyczące m.in. 
podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi, cudzoziemca, pracy 
oferowanej cudzoziemcowi. Do wniosków dołączono wymagane załączniki, w tym 

                                                           
27  Badaniem objęto osiem postępowań, w których wydano zezwolenie typ A na pracę cudzoziemca; trzy 

postępowania zakończone uchyleniem zezwolenia; dwa – przedłużające zezwolenie oraz jedno 
postępowanie zakończone odmową wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. 
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informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Wojewoda Lubelski był 
organem właściwym do załatwienia sprawy, w aktach sprawy przed wydaniem 
decyzji odnotowano czynności sprawdzenia, czy cudzoziemiec figuruje w wykazie 
osób niepożądanych na terytorium RP. Decyzja o odmowie wydania zezwolenia na 
pracę wydana została na podstawie art. 88j ust 2 pkt 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia, tj. z uwagi na umieszczenie danych osoby w wykazie cudzoziemców, 
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Uchylenia 
zezwolenia typ A na pracę cudzoziemca dokonano na podstawie art. 88k ust. 1 pkt 2 
oraz pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia, w związku z informacją pracodawcy, że 
cudzoziemiec zakończył wykonywanie pracy lub nie podjął wykonywania pracy 
w okresie trzech miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły wszczęcia postępowania na wniosek, który 
nie został podpisany przez pracodawcę oraz wydania decyzji, w której określono 
kwotę wynagrodzenia dla cudzoziemca niższą od kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, obowiązującej w dniu wydania decyzji. 

(akta kontroli tom I str. 438-462) 

4) W aktach badanych spraw, dotyczących wydania zezwolenia na pobyt czasowy, 
zamieszczono dowody wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu. 
Na wnioskach dokonano adnotacji o pobraniu odcisków, ze wskazaniem palców 
dłoni, których odciski zostały umieszczone w karcie pobytu. Karty pobytu wydawano 
na okres, na który cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, o czym 
dokonywano adnotacji urzędowej na wnioskach.  

(akta kontroli tom I str. 473) 

W sprawie dotyczącej wydania dokumentu podróży, wniosek złożono na formularzu 
określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 
2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom28. Na wniosku 
udokumentowano, poprzez postawienie pieczęci oraz złożenie podpisu, 
sprawdzenie cudzoziemca w systemie informacyjnym Schengen oraz w wykazie 
osób niepożądanych. W trakcie postępowania organ wezwał cudzoziemca do 
uzupełnienia braków we wniosku poprzez przedstawienie dokumentów 
potwierdzających, że nie jest możliwe uzyskanie przez cudzoziemca dokumentu 
podróży w placówce dyplomatycznej kraju pochodzenia. Wnioskodawca przedstawił 
okoliczności uprawdopodobniające brak możliwości uzyskania tego dokumentu. 
Wnioskodawca wraz z wnioskiem przekazał decyzję wydaną przez Szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców o udzieleniu ochrony uzupełniającej. Do akt sprawy 
dołączono dowód poniesienia opłaty skarbowej za wydanie polskiego dokumentu 
podróży.  

W sprawie o wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, we wniosku 
i przedłożonych dokumentach cudzoziemiec uprawdopodobnił okoliczności, od 
których zależy wydanie tego dokumentu, określone w art. 260 ustawy 
o cudzoziemcach. Dokument wydano na okres roku. 

W kontrolowanym okresie (od maja 2014 r. do września 2018 r.) Wojewoda Lubelski 
nie wydał tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. 

(akta kontroli tom I str. 468, 490, tom II str. 431) 

                                                           
28  Dz. U. poz. 589. 
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3.3. W badanym okresie Wojewoda Lubelski nie przeprowadził kontroli legalności 
pobytu cudzoziemców na terytorium RP w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
postępowań w sprawach cudzoziemców.  

Wojewoda Lubelski wyjaśnił, że na potrzeby prowadzonych postępowań w każdym 
przypadku składania przez cudzoziemca wniosku o legalizację pobytu, organ 
dokonuje sprawdzenia paszportu w celu ustalenia, czy pobyt cudzoziemca w dniu 
składania wniosku jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalny. 
Każdorazowo w przypadku ujawnienia, że pobyt cudzoziemca na terytorium RP jest 
nielegalny, pracownicy przyjmujący wnioski zgłaszali ten fakt kierownikowi oddziału, 
który z kolei informował o tym funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki 
w Lublinie. W dniu 25 kwietnia 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy 
partnerskiej pomiędzy LUW a NOSG, które ma na celu m.in. zapobieganie 
i przeciwdziałanie nielegalnej migracji na terenie województwa lubelskiego. 
Wyznaczeni funkcjonariusze mają prawo przebywać na terenie Urzędu, co w dużym 
stopniu sprzyja bezpośredniej kontroli legalności pobytu cudzoziemców 
przebywających w Urzędzie. 

(akta kontroli tom II str. 442-443) 

3.4. W okresie objętym kontrolą, w województwie lubelskim obowiązywały kryteria 
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, o których mowa w art. 10 ust. 3 
ustawy o promocji zatrudnienia, ustalone rozporządzeniem nr 14 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 31.12.2009 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem wydanie 
zezwolenia na pracę nie wymagało uwzględnienia stosownej informacji starosty, 
jeżeli dotyczyło cudzoziemca wykonującego pracę specjalisty kultury i sztuki; 
wykładowcy na kursach (języka obcego); lektora języka angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego; instruktora dyscypliny sportu. Natomiast 
zezwolenie na pracę mogło być wydane na okres krótszy niż określony we wniosku 
w przypadku m.in., gdy wniosek dotyczył cudzoziemca, który w okresie dwóch lat 
przed dniem złożenia wniosku przebywał legalnie w Polsce w związku 
z wykonywaniem pracy przez łączny okres poniżej dziewięciu miesięcy, został 
złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli od rozpoczęcia 
jej prowadzenia nie upłynął okres dłuższy niż 1 rok lub dotyczył wykonywania pracy, 
za którą przewidywane wynagrodzenie nie przekracza 60% wysokości przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

(akta kontroli tom I str. 4-5) 

Wojewoda Lubelski wskazał, że w okresie objętym kontrolą Urząd dokonywał 
bieżącej analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy, w szczególności liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach 
w stosunku do liczby ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy. Dane te 
stanowią wstępną podstawę określenia na nowo wykazu zawodów i rodzajów pracy, 
w stosunku do których wydanie zezwolenia nie wymaga uwzględnienia informacji 
starosty. Analiza ta odbywała się w oparciu o dostępne statystyki umieszczane na 
stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, powiatowych 
urzędów pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego 
Urzędu Statystycznego. Analiza dokonywana była także na podstawie 
wykonywanych zadań Wojewody Lubelskiego, tj. udzielanych zezwoleń na pracę 
oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Dodatkowo prowadzone były konsultacje 
z wybranymi powiatowymi urzędami pracy. Wyniki analiz, z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza rozporządzeń Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, konsultacji społecznych, opinii Marszałka Województwa 
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Lubelskiego oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, zostaną uwzględnione w nowym 
rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego. Obecnie trwają prace nad ustaleniem 
kryteriów wydawania zezwoleń na pracę w postaci przygotowania szczegółowej 
analizy aktualnej sytuacji, która wykształtowała się na lokalnym rynku pracy. 
Wojewoda Lubelski planuje zakończenie ww. prac oraz zasięgnięcie opinii 
Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 
w I kwartale 2019 r. 

(akta kontroli tom II str. 445-446) 

3.5. Za poszczególne lata okresu objętego kontrolą Wojewoda Lubelski przekazał 
ministrowi właściwemu do spraw pracy w ustawowym terminie (do dnia 31 stycznia) 
informacje o realizacji w roku poprzednim nadzoru i kontroli, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. Zawierały one m.in. dane 
o wynikach kontroli planowych, przeprowadzanych corocznie w dziewięciu 
powiatowych urzędach pracy, których zakres przedmiotowy obejmował m.in. 
realizację zadań związanych z badaniem i analizowaniem sytuacji na lokalnym 
rynku pracy w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia na pracę 
cudzoziemca. We wszystkich informacjach wskazano, że realizacja tych zadań 
przebiegała zgodnie z art. 88c ustawy o promocji zatrudnienia oraz przepisami 
rozporządzenia w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca29. 
Informacje dotyczące prowadzonego nadzoru w tym zakresie były zgodne 
z wynikami kontroli przedstawionymi w wystąpieniach pokontrolnych. W toku kontroli 
analizowano informacje starosty dotyczące zaspokojenia potrzeb kadrowych, oferty 
przyjęte w celu ich realizacji oraz dane w systemie SYRIUSZ. 

(akta kontroli tom I str. 6-113) 

3.6. W Urzędzie prowadzono wymagane rejestry, obejmujące dane określone 
w ustawach: o cudzoziemcach i o promocji zatrudnienia oraz ewidencję zaproszeń 
za pomocą systemu teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców POBYT i sytemu ZC-zatrudnianie cudzoziemców. 

Ponadto prowadzono, utworzone na potrzeby Urzędu pomocnicze, elektroniczne 
rejestry zezwoleń na: pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta 
długoterminowego UE, pracę; ewidencję zaproszeń oraz rejestry w formie 
papierowej: wiz, wydania i wymiany polskich dokumentów tożsamości i polskich 
dokumentów podróży dla cudzoziemca, wydania tymczasowych polskich 
dokumentów podróży cudzoziemca. 

(akta kontroli tom I str. 545-546) 

3.7. Półroczne sprawozdania o wydawanych zezwoleniach na pracę w RP (MPiPS-
04/ MRPiPS-04) zostały wygenerowane z sytemu ZC-zatrudnianie cudzoziemców 
i przekazane elektroniczne do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Zgodnie 
z informacją z ww. Urzędu w latach 2016-2018 LUW terminowo30 przekazał 
sprawozdania za I i II półrocze 2016 r. oraz I półrocze 2017 r. (w dniach 

                                                           
29  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2009 r. w sprawie wydawania zezwoleń na 

pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16 poz. 84, ze zm., uchylone z dniem 2 maja 2015 r.), 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania 
zezwoleń na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543, uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r). Aktualnie 
obowiązuje 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). 

30  W terminach określonych w rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, ze zm.) i z dnia 28 lipca 2016 r. – 
na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, ze zm.). 
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8.07.2016 r., 13.01.2017 r. i 14.07.2017 r.), z opóźnieniem przekazano 
sprawozdania za II półrocze 2017 r i I półrocze 2018 r.31 

(akta kontroli tom I str. 116-245, tom II str. 394, 430) 

3.8. W związku z realizowanymi zadaniami dotyczącymi obsługi cudzoziemców 
Urząd w 2015 r. skierował dwa zawiadomienia w sprawie popełnienia czynu 
określonego w art. 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny32. 
Do Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej skierowano zawiadomienie dotyczące 
sfałszowania zaproszeń wystawianych przez Wojewodę Lubelskiego. 
Do Prokuratury Rejonowej w Lublinie przekazano zawiadomienie w związku 
z posłużeniem się przez cudzoziemca dokumentem przerobionym (aktem 
urodzenia) w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ze względu na 
polskie pochodzenie. Dochodzenia umorzono wobec niewykrycia sprawców czynu. 

(akta kontroli tom I str. 115) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nie informowano stron, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, 
co było niezgodne z art. 36 Kpa. Nieprawidłowość tą stwierdzono w czterech 
prowadzonych postępowaniach:  
– w sprawie SO-II.6151.1293.2015.AT poinformowano wnioskodawcę 

o niezałatwieniu sprawy w terminie miesiąca oraz że sprawa zostanie 
rozpatrzona w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku, tj. 01.09.2015 r. 
Również w przekazanym do pracodawcy zawiadomieniu o wszczęciu 
postępowania wskazano, że decyzja będzie wydana w terminie do 01.09.2015 r. 
Według metryki sprawy w dniu 01.09.2015 r. miało miejsce podjęcie decyzji, 
natomiast jej opracowanie i wydanie nastąpiło 07.09.2015 r.; 

– w sprawie znak SO-VII.6151.1853.2017.ABA wyznaczono termin załatwienia 
sprawy na 06.10.2017 r. Zgodnie z metryką sprawy w tym dniu podjęta została 
decyzja o sposobie rozpatrzenia wniosku, natomiast decyzja ta została wydana 
trzy dni później, tj. 09.10.2017 r. 

(akta kontroli tom I str. 407-415, 422-429) 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że akta sprawy SO-II.6151.1293.2015.AT po 
zakończeniu prowadzenia postępowania dowodowego zostały przekazane osobie 
upoważnionej przez Wojewodę Lubelskiego do podejmowania decyzji 
administracyjnych w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. 
Po dokonaniu analizy materiału dowodowego i stwierdzeniu zaistnienia ustawowych 
przesłanek zezwolenie na pobyt czasowy zostało przez organ udzielone. Następnie 
akta sprawy zostały zwrócone inspektorowi prowadzącemu postępowanie 
administracyjne w celu rejestracji i opracowania decyzji. W sprawie SO-
VII.6151.1853.2017.ABA trudności związane z rozbieżnościami pomiędzy 
rejestracją i opracowaniem decyzji, a wysyłką korespondencji do stron 
postępowania, powstały z uwagi na brak personelu merytorycznego oraz personelu 
pomocniczego, wspomagającego inspektorów prowadzących postępowania 
administracyjne. Opóźnienia w wysyłce korespondencji oraz sporządzanie pism pod 
koniec wyznaczonego terminu były rezultatem liczby prowadzonych postępowań 
w ramach pracy Oddziału do spraw Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II, 
nieadekwatnej do zatrudnionego personelu. Zdaniem Dyrektor, termin do 

                                                           
31  Dokumentacja za lata 2014-2015 została zniszczona, zgodnie z przepisami dot. archiwum. 
32  Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm. 
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rozpatrzenia wniosków został zachowany – decyzja w przedmiotowej sprawie 
podjęta została w wyznaczonym terminie. 

NIK zauważa, że zgodnie z art. 104 § 1 Kpa, organ administracji publicznej załatwia 
sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. 

(akta kontroli tom II str. 136) 

– w sprawie SO-II.6151.1720.2015.TN nie poinformowano pracodawcy 
o niedotrzymaniu wyznaczonego na 13.07.2017 r. terminu na załatwienie sprawy 
oraz o wyznaczeniu pismem z 05.06.2018 r. nowego terminu (5.08.2018 r.). 
O niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu 
poinformowano jedynie wyznaczonego przez Sąd kuratora dla osoby nieobecnej. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że zgodnie z art. 35 Kpa do terminów określonych 
w  Kpa nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych 
od organu. Za określoną wyżej przyczynę należy uznać brak informacji dotyczącej 
miejsca aktualnego pobytu cudzoziemca. W związku z powyższym organ nie ma 
obowiązku przedłużania postępowania w przedstawionym powyżej stanie 
faktycznym. 

(akta kontroli tom II str. 138, 438) 

NIK zauważa, że stosownie do art. 36 § 2 Kpa, o każdym przypadku niezałatwienia 
sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić 
strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz 
pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie 
administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy 
z przyczyn niezależnych od organu. 

 

– w sprawie SO-VI.6151.2331.2017.RW dotyczącej zezwolenia na pobyt czasowy 
dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej nie poinformowano 
jednej ze stron postępowania (żony cudzoziemca) o niedotrzymaniu 
wyznaczonego terminu oraz o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie 
sprawy.  

Organ pismem z 26.07.2017 r. zawiadomił żonę wnioskodawcy (cudzoziemca) 
o wszczęciu postępowania. W piśmie poinformowano o: niezałatwieniu sprawy 
w ciągu miesiąca i wyznaczeniu terminu na dwa miesiące od wszczęcia 
postępowania (tj. 12.09.2017 r.). Pismem z 11.09.2017 r. Urząd wezwał małżonkę 
cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w dniu 29.09.2017 r. w charakterze 
strony w celu złożenia wyjaśnień istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, nie 
poinformował jej jednak o niedotrzymaniu terminu załatwienia sprawy oraz o nowym 
terminie jej załatwienia. Pismem skierowanym w dniu 11.09.2017 r. do 
wnioskodawcy (cudzoziemca) LUW zawiadomił, że postępowanie nie zostanie 
załatwione w terminie określonym w art. 35 Kpa, nowy termin załatwienia sprawy 
określono na 31.10.2017 r.  

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że organ uznając małżonkę za stronę postępowania 
zawiadomił ją o wszczęciu postępowania i o terminie jego trwania. Przedłużając 
postępowanie omyłkowo o tym fakcie nie powiadomiono małżonki cudzoziemca. 
Zauważyć należy, że małżonkowie mieszkają pod tym samym adresem, stawili się 
na przesłuchanie razem, w tym samym dniu, można zatem domniemywać, że 
małżonka cudzoziemca miała wiedzę o przedłużeniu postępowania. W obecnym 
stanie prawnym, zgodnie z art. 113a ustawy o cudzoziemcach, w postępowaniu 
w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy stroną 
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postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec, o którym mowa, odpowiednio w art. 98 
ust. 1 albo art. 101 ustawy o cudzoziemcach. 

(akta kontroli tom I str. 475-479, tom II str. 140) 

2. W sprawie SO-II.6151.1720.2015.TN zakończonej decyzją o cofnięciu zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę dopiero po upływie pięciu miesięcy od wpływu informacji 
o rozwiązaniu umowy o pracę z cudzoziemcem, podjęto czynności w kierunku 
cofnięcia wydanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.  

W dniu 05.10.2016 r. wpłynęła do Urzędu informacja od pracodawcy, że 
cudzoziemiec nie pracuje w firmie od 19.08.2016 r. W dniu 01.02.2017 r. do LUW 
wpłynęła kolejna informacja od pracodawcy o rozwiązaniu umowy z cudzoziemcem. 
Dopiero 06.03.2017 r. Urząd poinformował pracodawcę o procedurze cofnięcia 
cudzoziemcowi zezwolenia, a 13.03.2017 r. skierował zawiadomienie o wszczęciu 
z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

(akta kontroli tom I str. 430) 

Zgodnie z art. 12 § 1 Kpa, organy administracji publicznej powinny działać w 
sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami 
prowadzącymi do jej załatwienia. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że w 2015 r. poważnymi trudnościami w prowadzeniu 
postępowań administracyjnych były braki kadrowe, a także częste „rotacje” 
inspektorów. Organ podjął szereg działań zmierzających do wyeliminowania 
wszelkich niedociągnięć o charakterze proceduralnym m.in. poprzez reorganizację 
oddziału ds. cudzoziemców, wzrost zatrudnienia oraz zmianę podziału zadań 
merytorycznych wśród pracowników. 

(akta kontroli tom II str. 137-138, 437-438) 

3. W sprawie SO-VII.6151.2124.2017.ABA nie wezwano strony do 
udokumentowania wniesienia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo, 
pomimo dwukrotnego pisemnego wzywania strony do uzupełnienia dokumentów. 
Organ nie posiadał wiedzy na temat wniesienia przedmiotowej opłaty skarbowej. 

(akta kontroli tom I str. 448, 495-497) 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej33, opłacie skarbowej podlega: złożenie dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 
w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. 

Według § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. 
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej34, składający wniosek lub pełnomocnictwo 
zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo 
uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili 
powstania obowiązku jej zapłaty. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że strona została wezwana do dokonania opłaty 
skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo werbalnie, w toku przyjęcia dokumentów 
sprawy oraz zapewniła, że opłatę wniesie. Art. 32 Kpa przewiduje, że 
w postępowaniu administracyjnym strona może być reprezentowana przez 
pełnomocnika. Natomiast obowiązujące przepisy nie uzależniają skuteczności 
udzielonego pełnomocnictwa od uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej. 
Okoliczność ta powoduje jedynie negatywne skutki fiskalne. Wojewódzki Sąd 

                                                           
33  Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm. 
34  Dz. U. Nr 187, poz. 1330. 
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Administracyjny w Krakowie w jednym z orzeczeń uzasadniał, że „pełnomocnictwo 
jest udzielane na zasadach określonych w prawie cywilnym i właściwych ustawach 
procesowych. Pośród wymogów ważności (skuteczności) pełnomocnictwa nie 
mieści się obowiązek przedstawienia wraz z dokumentem pełnomocnictwa dowodu 
opłacenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu pełnomocnictwa” (wyrok z dnia 
3.12.2013 r., I SA/Kr 1576/13), w związku z powyższym, organ przeprowadził dalsze 
czynności w sprawie kończące się wydaniem postanowienia. 

(akta kontroli tom II str. 392) 

4. W sprawie SO-II.8671.1926.2017.MŻ dotyczącej wydania zezwolenia typ A na 
pracę cudzoziemca, postępowanie zostało wszczęte na wniosek, który nie został 
podpisany przez pracodawcę. Wniosek obejmował oświadczenie (niepodpisane), 
składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, 
o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia, których 
wystąpienie pociąga za sobą wydanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na 
pracę cudzoziemca.  

Zgodnie z art. 88a. ust. 1 i ust. 1aa pkt 1 lit. i) ustawy o promocji zatrudnienia, 
zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę 
obejmuje oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy 
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 (składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; 
klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań). 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że ten sam klient złożył do Urzędu dwa wnioski 
o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym jeden podpisany. Przy składaniu wniosku zweryfikowano dane 
osobowe z dokumentem tożsamości klienta. Organ ma świadomość wydania 
zezwolenia w przedmiotowej sprawie bez złożenia formalnego podpisu 
wnioskodawcy na w pełni uzupełnionym wniosku, jednak zaznacza, że ma pewność 
co do tożsamości osoby składającej wniosek i danych w nim zawartych oraz 
o jednoznacznej, niebudzącej wątpliwości woli klienta co do wydania 
przedmiotowego zezwolenia. Brak formalny podpisu zauważono w toku 
przyjmowania wniosku, jednak dynamika spotkania z klientem oraz rozmowa z nim, 
w toku której ujawniono inne, uzupełnione braki formalne przysłoniła z pola widzenia 
brak formalnego podpisu. 

(akta kontroli tom I str. 450-453, tom II str. 138-139) 

5. Kwota miesięcznego wynagrodzenia określona w zezwoleniu na pracę 
cudzoziemca (w sprawie SO-II.8671.1904.2017.MŻ/2018.KGM, zezwolenie typ A 
nr 415/2018, ważne od 04.01.2018 r. do 15.12.2018 r.) była niższa niż minimalne 
wynagrodzenie obowiązujące w 2018 r.  

Decyzja została wydana w dniu 4.01.2018 r. na wniosek z 01.12.2017 r., w którym 
określono wysokość miesięcznego wynagrodzenia (2 000 zł). W decyzji wskazano, 
że wynagrodzenie za pracę przysługuje w kwocie nie niższej niż 2 000 zł.  

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2018 r.35, minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01.01.2018 r. 

                                                           
35  Dz. U. z 2017 r. poz. 1747. 
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wynosi 2 100 zł. Zgodnie z art. 88c ust. 1 pkt 1a) ustawy o promocji zatrudnienia, 
wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli wysokość wynagrodzenia, która będzie 
określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa niż wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.  

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że pracodawca zobowiązany został przez ściśle 
określone przepisy prawa materialnego do wypłaty wynagrodzenia w kwocie nie 
mniejszej niż 2 100 zł przy świadczeniu pracy na pełnym etacie. Z uwagi na 
wprowadzone regulacje oraz nałożony na pracodawcę obowiązek ustawowy 
Wojewoda Lubelski odstąpił od wzywania wnioskodawcy do naniesienia poprawek 
we wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę. W wydanym zezwoleniu na pracę, 
z uwagi na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną 
w wymiarze pełnego etatu, nastąpiła oczywista pomyłka pisarska. 

(akta kontroli tom I str. 454-462, tom II str. 139) 

6. W sprawie znak SO-VI.6152.377.2018.AW o udzielenie zezwolenia na pobyt stały 
na czas nieoznaczony stwierdzono wyznaczenie przez organ odległego, ponad 
trzymiesięcznego terminu na złożenie przez stronę zeznań, co wpłynęło na 
niedochowanie ustawowego terminu określonego w art. 210 ustawy 
o cudzoziemcach na załatwienie sprawy (3 miesiące od wszczęcia).  

Pismem z 06.04.2018 r. (odebranym 13.04.2018 r.) organ wezwał wnioskodawcę do 
osobistego stawienia się w dniu 10.07.2018 r. w charakterze strony w celu złożenia 
zeznań na okoliczność posiadania polskiego pochodzenia oraz zamiaru osiedlenia 
się na terytorium RP. W piśmie tym organ zawiadomił o niedotrzymaniu terminu 
z art. 210 ustawy o cudzoziemcach z uwagi na wezwanie do osobistego 
stawiennictwa w dniu 10.07.2018 r. Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy 
(do 14.07.2018 r.).  

Zgodnie z art. 12 § 1 Kpa, organy administracji publicznej powinny działać 
w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami 
prowadzącymi do jej załatwienia. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że w wymienionym okresie WSOiC dysponował jednym 
pokojem przesłuchań. W przypadku stałych pobytów ze względu na polskie 
pochodzenie lub posiadanie Karty Polaka przesłuchanie ma miejsce w każdej 
sprawie. Czas trwania przesłuchania w sprawie polskiego pochodzenia wynosi 
średnio 1,5 godziny, przesłuchania przeprowadzane są z dużą starannością. 
Do celów innych postępowań przeprowadzane są również przesłuchania stron oraz 
świadków. Korzystając z tego samego pokoju pracownicy dwóch oddziałów 
ds. legalizacji pobytu cudzoziemców przeprowadzają przesłuchania. W I połowie 
2018 r. w wyniku naborów zatrudniono do oddziałów ds. cudzoziemców nowe 
osoby, którym należało zapewnić miejsce pracy. Jeden z dwóch dotychczasowych 
pokoi przesłuchań został przeznaczony dla osób nowo zatrudnionych. Dyrektor 
WSOiC czyniła starania o przeznaczenie dodatkowego pomieszczenia z zasobów 
lokalowych Urzędu na pokój przesłuchań, jednak ze względu na ograniczoną bazę 
lokalową przekazanie dodatkowego pokoju dla WSOiC nie było możliwe. Poza 
terminem wyznaczonym na przesłuchanie wszystkie czynności podjęte w sprawie 
wskazują, że załatwiona została ona niezwłocznie, pomimo że liczba składanych 
przez cudzoziemców wniosków utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Na 
wyznaczenie terminu przesłuchania wpływa zatem szereg czynników niezależnych 
jedynie od osoby prowadzącej postępowanie. 

(akta kontroli tom I str. 465-467, tom II str. 139-140) 
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7. W metrykach spraw SO-VII.6151.2100.2018.ABA (udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę); SO-II.6157-1.1.2016.DJ (Polski Dokument Tożsamości)  
SO-II.6151.707.2015AT (odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę); 
SO-VII.6151.2124.2017.ABA (zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy) nie wypełniono kolumny pn. 
Wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana 
czynność (nr Karty). 

Zgodnie z art. 66a § 1 i § 2 Kpa w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy 
w formie pisemnej lub elektronicznej, w treści metryki sprawy wskazuje się 
wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu 
administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby 
czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie 
pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że dynamika oraz liczba wpływających spraw 
uniemożliwiła Urzędowi regularne wypełnianie wskazań identyfikatora dokumentu. 
Nie mniej należy dostrzec istotną okoliczność, iż na karcie 1 akt każdej sprawy 
znajduje się karta „Spis zawartości”, która spełnia tożsamą, porządkową funkcję 
jaką prezentuje kolumna „wskazanie identyfikatora dokumentu”, co pozwala bez 
przeszkód w przystępny sposób odnaleźć wyszukiwany dokument. Organ ma 
świadomość obowiązku uzupełnienia przedmiotowej tabeli i uczyni to niezwłocznie. 

(akta kontroli tom I str. 484-500, tom II str. 139-140) 

8. Urząd nieterminowo przekazał półroczne sprawozdania MRPiPS-04 
o wydawanych zezwoleniach na pracę w RP za II półrocze 2017 r. i I półrocze 
2018 r.  
Zgodnie z informacją z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy sprawozdania 
przesłano w dniach 22.01.2018 r. (za II półrocze 2017 r.) i 19.07.2018 r. 
(za I półrocze 2018 r.).  

W rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej termin przekazania sprawozdania za II półrocze 2017 r. 
określony został do 10 dnia roboczego w styczniu36 (tj. do 15.01.2018 r.), a za 
I  półrocze 2018 r. – do 13.07.2018 r.37 

(akta kontroli tom II str. 394) 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że opóźnienie w przekazywaniu sprawozdań 
spowodowane było dużym wzrostem liczby składanych wniosków i wydanych 
zezwoleń na pracę. Ponadto częste zwolnienia lekarskie w tym okresie inspektora 
odpowiedzialnego za statystyki wpłynęły, na choć niewielkie, jednak opóźnienia. 
W 2018 r. nastąpił wzrost liczby osób realizujących zadania związane 
z wydawaniem zezwoleń na pracę, co daje gwarancję lepszej organizacji pracy 
i zachowania wymaganych terminów. 

(akta kontroli tom II str. 450) 

9. W okresie objętym kontrolą nie zaktualizowano i nie zapewniono zgodności 
rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 31.12.2009 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie 
lubelskim z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie klasyfikacji zawodów 
i specjalności. 

                                                           
36  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, ze zm.). 
37  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych 

statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471). 
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W rozporządzeniu Nr 14 Wojewody Lubelskiego wskazano m.in., że wydanie 
zezwolenia na pracę nie wymagało uwzględnienia stosownej informacji starosty, 
jeżeli dotyczyło ono cudzoziemca wykonującego pracę określoną w wykazie 
zawodów i rodzajów pracy, kod: 245 (grupa zawodów) Specjaliści kultury i sztuki; 
235910 Wykładowca na kursach (języka obcego); 235912 Lektor języka 
angielskiego; 235913 Lektor języka francuskiego; 235914 Lektor języka 
hiszpańskiego; 235915 Lektor języka niemieckiego; 235916 Lektor języka 
rosyjskiego; 347502 Instruktor dyscypliny sportu. 

(akta kontroli tom I str. 4-5) 

W obowiązującym od 1.01.2015 r. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. nie zostały wymienione: grupa zawodów 
oznaczona kodem 245, grupa o nazwie Specjaliści kultury i sztuki, nie ma też 
rozróżnienia lektorów wskazanych języków (wskazano natomiast Lektor języków 
obcych o kodzie 235301). Ww. kody były określone w poprzednio obowiązujących 
rozporządzeniach w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku 
pracy oraz zakresu jej stosowania38. 

Wojewoda Lubelski wyjaśnił, że na brak aktualizacji określonego w 2009 r. wykazu 
zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia nie wymaga 
uwzględnienia informacji starosty, złożyło się szereg różnego rodzaju czynników, 
przede wszystkim liczne nowelizacje ustawy o promocji zatrudnienia oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy, a także zapowiedzi uchwalenia nowej ustawy o rynku 
pracy i dynamiczne zmiany, jakie zachodziły w obrębie lokalnego rynku pracy. 
Wpływ na brak aktualizacji miał także lawinowy wzrost liczby wniosków o udzielenie 
zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę i związana z tym 
faktem trudna sytuacja kadrowa w WSOiC. Wojewoda Lubelski planuje zmianę 
rozporządzenia w roku 2019. 

(akta kontroli tom II str. 445-446) 

Zadania związane z obsługą cudzoziemców Urząd Wojewódzki realizował 
w większości przypadków prawidłowo, a stwierdzone nieprawidłowości miały 
głównie charakter formalny i nie wpływały na merytoryczne zakończenie sprawy. 
Pomimo znacznej liczby załatwianych spraw, Urząd bez zbędnej zwłoki i terminowo 
załatwiał sprawy zapewniając jednocześnie prawidłowość rozstrzygnięć 
z obowiązującymi przepisami prawa. Urząd nieterminowo przekazał półroczne 
sprawozdania MRPiPS 04 o wydawanych zezwoleniach na pracę w RP za 
II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r. 

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. Informowanie stron o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie 
oraz o  nowym terminie jej załatwienia. 

2. Podejmowanie postępowań w sprawie cofnięcia wydanego zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę niezwłocznie po uzyskaniu informacji 
uzasadniających wszczęcie tych postępowań. 

                                                           
38 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644, ze zm., uchylone z dniem 
1.07.2010 r.) i Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 760, 
uchylone z dniem 1.01.2015 r.). 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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3. Weryfikowanie dopełnienia obowiązku wniesienia opłaty skarbowej przez 
strony postępowania. 

4. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemca na podstawie wniosków 
zawierających wymagane podpisy i oświadczenia strony postępowania. 

5. Określanie w zezwoleniach na pracę cudzoziemca kwoty wynagrodzenia 
w wysokości nie mniejszej niż wysokość obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia. 

6. Podawanie wszystkich wymaganych danych w metrykach prowadzonych 
dla poszczególnych postępowań w sprawach dotyczących cudzoziemców. 

7. Terminowe przekazywanie do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 
sprawozdań o wydanych zezwoleniach na pracę. 

8. Zapewnienie spójności rozporządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie 
ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 
w województwie lubelskim z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
klasyfikacji zawodów i specjalności.  

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. 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 dni 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. 

Lublin, dnia      30   stycznia 2019 r. 

Kontroler 

Szczepan Olejnik 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 
 

........................................................ 
podpis 

p.o. Dyrektor  

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 

 

 

........................................................ 
podpis 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania NIK 

o sposobie wykonania 
wniosków 


