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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin (dalej: „PUP” 
lub „Urząd”) 

Grażyna Gwiazda, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie (dalej: „Dyrektor 
PUP” lub „Dyrektor Urzędu”), od dnia 1 lipca 2000 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 polskich przedsiębiorców 
z tej obsługi. 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 

Od 1 maja 2014 r. do 19 grudnia 2018 r. 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Jacek Romanowski, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/156/2018 z 24 października 2018 r.  

(akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Struktura i organizacja pracy Urzędu zapewniły pełną i terminową realizację zadań 
związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Przydzieleni do realizacji tych zadań 
pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje, a ich liczba umożliwiała sprawną 
obsługę interesantów. Podejmowane działania kadrowe były adekwatne do 
znacznego zwiększenia zakresu i skali realizowanych zadań. W latach 2014-2017 
liczba złożonych wniosków o wydanie informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy zwiększyła się z sześciu do 103, a liczba miejsc pracy, 
których te wnioski dotyczyły – z ośmiu do 467, zaś liczba oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi – z 2.169 do 5.191. Ponadto w okresie od 
1 stycznia do 30 września 2018 r. złożonych zostało 1.590 wniosków o zezwolenie 
na pracę sezonową i wydano 946 zezwoleń.  

Według stanu na dzień zakończenia kontroli NIK, regulamin organizacyjny był 
aktualny, ale dostosowanie tego regulaminu do obowiązującego od 1 stycznia 
2018 r. stanu prawnego nastąpiło po prawie pięciu miesiącach od wprowadzenia 
zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy3. 

Komunikacja z klientami za pomocą środków informacyjnych dostępnych 
w Urzędzie oraz na stronie internetowej ułatwiała załatwianie spraw. 

                                                      
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. 
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, ze zm., dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”. 
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Nie zostały spełnione wymogi dotyczące warunków lokalowych, w szczególności nie 
zapewniono dostępu dla osób niepełnosprawnych. Podjęto jednak działania w celu 
zapewnienia obsługi osób mających problemy z poruszaniem się.  

Badanie pięciu spraw dotyczących wydawania zezwoleń na pracę sezonową 
wykazało, że zadania te Urząd wykonywał prawidłowo i terminowo, a stwierdzona 
nieprawidłowość, polegająca na niepouczeniu strony o prawie wniesienia 
ponaglenia w zawiadomieniu o niezałatwieniu sprawy w terminie, nie wpłynęła 
negatywnie na realizację zadań z badanego zakresu. 

Z 10 objętych kontrolą informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy, jedna została wydana niezgodnie z § 5 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca4, ponieważ uwzględniono 
w niej zawyżone wymagania w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec miał 
wykonywać. Wszystkie informacje starosty wydane w 2018 r. sporządzone zostały 
według nieaktualnego wzoru. 

Analiza pięciu spraw związanych z oświadczeniami podmiotów powierzających 
wykonywanie pracy cudzoziemcom wykazała, że zadania te Urząd wykonywał 
prawidłowo. 

Rzetelnie prowadzono rejestry spraw i ewidencje wniosków dotyczących zezwoleń 
na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
a nieuwzględnianie w nich niektórych wymaganych danych wynikało z ograniczeń 
używanego w powiatowych urzędach pracy systemu Syriusz. Dochody pobrane 
z tytułu wpłat dokonanych w związku ze złożeniem wniosków o wydanie zezwolenia 
na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, PUP przekazał terminowo na rachunek Powiatu 
Lubelskiego.  

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 z regulaminem organizacyjnym Urzędu, zadania związane 
z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, wynikające z ustawy o promocji 
zatrudnienia, realizowane były przez: referat pośrednictwa pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń, referat ewidencji, świadczeń oraz ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego (w filiach w Bychawie i Bełżycach – samodzielne 
stanowisko ds. ewidencji, świadczeń oraz ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego), samodzielne stanowisko ds. orzecznictwa, skarg i egzekucji. 

W trakcie kontroli NIK zadania związane z obsługą cudzoziemców realizowało 
ośmiu pracowników PUP, których obowiązki określono w zakresach czynności. 
Nie przypisano w regulaminie organizacyjnym i nie wskazano w zakresach 
czynności pracowników zadania określonego w art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy 

                                                      
4  Dz. U. poz. 543, uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r.  
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. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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o promocji zatrudnienia, polegającego na badaniu i analizowaniu sytuacji na 
lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę 
cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. W ww. 
dokumentach nie wymieniono także zadania określonego w art. 33 ust. 2a ustawy 
o promocji zatrudnienia, polegającego na zawiadamianiu organu Straży Granicznej 
lub wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca 
o zarejestrowaniu cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy albo 
wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, jako osoby bezrobotnej. 
Dyrektor PUP wskazała, że w regulaminie organizacyjnym oraz w zakresach 
czynności nie przypisano zadania określonego w art. 33 ust. 2a ustawy o promocji 
zatrudnienia, ponieważ zadanie to, jako zadanie samorządu powiatu, nie zostało 
określone wprost w art. 9 ust. 1 powołanej ustawy. Katalog realizowanych zadań 
określony w § 20 regulaminu nie jest zamknięty. W pkt 1 tego paragrafu 
wyspecyfikowano rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 
w przypadku rejestracji ww. osoby pracownik ewidencji winien dokonać takiego 
zgłoszenia. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r. 
nie zarejestrowano w Urzędzie cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 
czasowy lub wizę w celu wykonywania pracy. Zadanie polegające na badaniu 
i analizowaniu sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem 
o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy, zostało określone w sposób pośredni w § 18 ust. 1 
pkt 11 regulaminu, gdzie wymieniono zadanie „przyjmowanie ofert pracy od 
podmiotów powierzających wykonanie pracy cudzoziemcowi i wydawanie informacji 
starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu 
o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji 
organizowanej dla pracodawcy”. Pośrednik pracy, po przyjęciu krajowej oferty pracy 
sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w Urzędzie są kandydaci spełniający 
wymagania określone w ofercie oraz analizuje postawione przez pracodawcę 
wymagania na podstawie wcześniej złożonych ofert pracy. Posiłkuje się 
prowadzonym monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie. 
W ten sposób realizowany jest ustawowy obowiązek wynikający z art. 9 ust. 1 pkt 
17. Ponadto pośrednik pracy ma możliwość korzystania ze szczegółowych analiz 
opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (dalej: „WUP”) i urząd 
statystyczny, barometru zawodów deficytowych i nadwyżkowych, szczegółowej 
analizy przygotowywanej przez doradcę zawodowego w zakresie monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych.  

(akta kontroli str. 6-60, 207, 209-210) 

Zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu, wprowadzone w dniu 22 maja 
2018 r., uwzględniały obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. stan prawny w zakresie 
wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców i oświadczeń podmiotów 
powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom. 

(akta kontroli str. 6-32) 

W wyniku przeprowadzonej (w dniach od 21 do 25 maja 2018 r.) przez Lubelski 
Urząd Wojewódzki w Lublinie (dalej: „LUW”) kontroli prawidłowości prowadzenia 
przez PUP postępowań o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 
oraz o dokonanie wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r., nie stwierdzono występowania 
wewnętrznych barier organizacyjnych utrudniających realizację przez Urząd 
ustawowych zadań dotyczących podejmowania pracy przez cudzoziemców. 

Odnośnie planowania zmian organizacyjnych związanych z obsługą podmiotów 
powierzających pracę cudzoziemcom, Dyrektor Urzędu stwierdziła, że nowe zadania 
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wprowadzone od początku 2018 r. wymagały znacznie większego zaangażowania 
pracy specjalisty i wiązały się z koniecznością zwiększenia obsady etatowej, co 
zostało wprowadzone w życie. Dostosowano również zakresy czynności oraz 
przewidziano zastępstwa w celu sprawnej realizacji zadań. Pracownicy zostali 
przeszkoleni w zakresie nowych zadań. Zadania realizowane są w sposób 
prawidłowy, pracodawcy nie zgłaszają uwag i nie ma potrzeby dokonywania 
gruntownych zmian. Natomiast poprawione będzie oznakowanie Urzędu, poprzez 
zainstalowanie drugiej tablicy informacyjnej przy wejściu do Urzędu z lewej strony 
budynku. Poprzez ponowne podłączenie do dyspensera pomieszczeń obsługi 
pracodawców, istniejący system kolejkowy ułatwi realizację spraw związanych 
z cudzoziemcami. Planowane jest wpisanie do zakresów czynności osób 
posiadających komunikatywną znajomość języka angielskiego, udzielanie pomocy 
w tłumaczeniu i informowaniu cudzoziemców. Rozważany jest zakup infolinii 
informującej o możliwościach zatrudnienia cudzoziemców na rynku pracy. 
Planowane jest także podpisanie z Państwową Inspekcją Pracy i Strażą Graniczną 
porozumień o współpracy. 

(akta kontroli str. 61-71, 207, 210-211)  

1.2. W okresie objętym kontrolą PUP nie zlecał opracowania analiz, prognoz 
i materiałów informacyjnych dotyczących cudzoziemców oraz sytuacji migracyjnej 
w powiecie i nie ponosił kosztów z tym związanych. W PUP wykorzystywano dane 
dotyczące migracji w powiecie lubelskim przygotowywane przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wydział ds. Cudzoziemców LUW, urząd 
statystyczny i WUP.  

Dyrektor Urzędu podała, że istotnym elementem analizy sytuacji na lokalnym rynku 
pracy jest opracowana na poziomie powiatu Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Lubelskim na lata 2017-2023, uwzględniająca migrację 
i sytuację zawodową ludności. 

 (akta kontroli str. 72, 207, 211-212) 

1.3. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że PUP mieścił się na 
pierwszym i drugim piętrze w budynku wzniesionym w 1979 r. Do Urzędu prowadziły 
dwie klatki schodowe. Budynek nie został wyposażony w windę. Urząd pracował 
w godzinach od 7.30 do 15.30, a obsługa interesantów odbywała się w godzinach 
od 7.45 do 15.00. Cudzoziemcy i przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców mogli 
poruszać się po całym Urzędzie. W Urzędzie nie było wydzielonego Biura Obsługi 
Klienta (tzw. sali operacyjnej). Punkt informacyjno-kontaktowy i Biuro Podawcze 
znajdowały się w sekretariacie.  

Obie poczekalnie (na pierwszym i na drugim piętrze) były przystosowane do liczby 
obsługiwanych interesantów. Łącznie w poczekalniach znajdowały się 32 miejsca do 
siedzenia i sześć stolików (biurek), przy których można uzupełnić dokumentację. 
W trakcie oględzin na obsługę oczekiwało sześć osób. W poczekalni na pierwszym 
piętrze znajdował się interaktywny punkt informacyjny z ofertami pracy (infokiosk), 
z możliwością dokonania wydruku oferty. Poczekalnia była wyposażona 
w klimatyzację. W poczekalni na drugim piętrze znajdował się monitor 
z wyświetlanymi ofertami pracy, dyspenser biletowy do systemu kolejkowego 
i infokiosk z ofertami pracy. Pomieszczenie nie było klimatyzowane.  

Stanowisko obsługi spraw związanych ze składaniem oświadczeń podmiotów 
powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom (drugie piętro, pokój nr 200) 
wyposażone było w drukarkę, komputer z monitorem i klimatyzację. Poufność 
zapewniona była poprzez obsługę jednego klienta, pojedynczo wzywanego 
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do pokoju. W pomieszczeniu dostępne były broszury informacyjne w języku polskim, 
rosyjskim, ukraińskim i armeńskim. W trakcie oględzin w pokoju nie było klienta. 

Stanowisko obsługi spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową 
(drugie piętro, pokój nr 203) wyposażone było w drukarkę, komputer z monitorem 
oraz laptop (bez dostępu do sieci publicznej) do pobierania poprzez system Syriusz 
raportów Straży Granicznej (o wjazdach i wyjazdach cudzoziemców), Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców (o cudzoziemcach niepożądanych na terytorium RP), 
Państwowej Inspekcji Pracy (o karalności za nielegalne podejmowanie pracy na 
terytorium RP). W pokoju znajdowało się również stanowisko orzecznictwa, skarg 
i egzekucji. W pokoju nie było boksów oddzielających oba stanowiska. W trakcie 
oględzin nie było klientów.  

Stanowisko wydawania informacji starosty dotyczących możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych pracodawcy (Centrum Aktywizacji Zawodowej, pierwsze piętro, 
pokój 107) wyposażone było w komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, kopiarka). Dostępne były druki wniosków. W pokoju znajdowały się 
również dwa stanowiska doradców klienta. Nie było boksów oddzielających 
stanowiska obsługi. W trakcie oględzin w pokoju były dwie osoby przy stanowiskach 
doradców klienta. Pomieszczenia obsługi zostały oznaczone w sposób 
umożliwiający identyfikację załatwianych w nich spraw. 

Dyrektor PUP wskazała, że stanowiska obsługi spraw związanych z wydawaniem 
zezwoleń na pracę sezonową i wydawaniem informacji starosty, dotyczących 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, nie zostały oddzielone 
boksami, ponieważ charakter załatwianych spraw nie wymaga zachowania 
szczególnych warunków poufności. Przy stanowiskach klienci przebywają krótko 
i omawiają z pracownikiem kwestie o charakterze formalnym, związane ze 
składanymi formularzami. Kontakt ten sprowadza się do udzielenia informacji, 
wyjaśnień i wstępnego sprawdzenia dokumentów pod względem poprawności 
formalnej. Podczas tych kontaktów nie są poruszane kwestie dotyczące danych 
osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych wymagających zachowania 
szczególnej poufności. 

W Urzędzie funkcjonował system zarządzania ruchem kolejkowym. W poczekalni na 
II piętrze znajdował się automat do wydawania numerków, w którym 
wyszczególnione były sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pracę 
sezonową. Nie wyszczególniono numerków do stanowiska obsługi spraw 
związanych ze składaniem oświadczeń podmiotów powierzających wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi i do stanowiska wydawania informacji starosty dotyczących 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.  

Dyrektor Urzędu i Zastępca Dyrektora podali, że system kolejkowy nie obejmuje 
aktualnie stanowiska obsługi składania oświadczeń podmiotów powierzających 
wykonywanie pracy cudzoziemcom ze względu na uszkodzenie w grudniu 2016 r. 
wyświetlacza numerów przy pokoju nr 200. Z powodu braku środków finansowych 
dotychczas nie było możliwości zakupu wyświetlacza. W dniu 5 grudnia 2018 r. 
zamówiono wyświetlacz i ok. 21 grudnia 2018 r. planowane było jego uruchomienie 
oraz umieszczenie opcji wyboru usługi na dyspenserze biletowym. Kierowanie 
ruchem w przypadku wniosków o wydanie informacji starosty o możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy nie było konieczne ze względu na 
liczbę oraz formę składania wniosków. Wnioski wraz z ofertami pracy były składane 
w biurze podawczym w sekretariacie, przesyłane pocztą tradycyjną lub 
elektronicznie. Sporadycznie pracodawcy potrzebowali pomocy pracownika 
merytorycznego i w takim przypadku byli kierowali do niego przez pracownika 
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sekretariatu. Źródłem informacji była także tablica informacyjna usytuowana 
w przedsionku wejścia do klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń 
zajmowanych przez PUP.  

Cudzoziemcy i przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców nie mieli możliwości 
wcześniejszej rezerwacji wizyty w Urzędzie przez Internet.  

Dyrektor PUP wskazała, że sprawy związane z bieżącą obsługą pracodawców 
zatrudniających cudzoziemców są realizowane priorytetowo. Każdorazowo po 
przygotowaniu informacji i decyzji dla pracodawców są oni zapraszani telefonicznie 
w dogodnym dla nich terminie i ten system się sprawdza. Zawsze jest możliwość 
umówienia się telefonicznie lub e-mailowo na konkretny termin wizyty. Udzielane są 
informacje, zarówno telefonicznie, jak też poprzez osobiste konsultacje i taki zakres 
wsparcia należy uznać za wystarczający. Wnioski odnośnie zezwoleń i oświadczeń 
mogą być składane też informatycznie poprzez portal praca.gov.pl. Rozważane jest 
założenie infolinii, która uzupełni informację.  

(akta kontroli str. 73-82, 207, 212, 332-335, 359) 

Według informacji Dyrektor PUP, Zarząd Powiatu Lubelskiego podejmował działania 
w celu zmiany warunków lokalowych Urzędu, które dotychczas nie przyniosły 
rezultatu. W grudniu 2018 r. Dyrektor zaproponowała więc doraźne wynajęcie 
pomieszczeń (do dnia zakończenia kontroli oczekiwała na odpowiedź Starostwa). 
Poinformowała, że w sytuacji trudności z wejściem przez osobę niepełnosprawną na 
piętro, każdorazowo wychodził do niej pracownik Urzędu. 
Odnośnie planowanych zmian w zakresie funkcjonowania stref obsługi 
cudzoziemców i pracodawców zatrudniających cudzoziemców, Dyrektor Urzędu 
podała, że w najbliższym czasie uzupełnione zostaną informacje o rozmieszczeniu 
usług w PUP poprzez zakup dodatkowej tablicy informacyjnej. Utworzenie Biura 
Obsługi Klienta i punktu informacyjnego związane jest ze zwiększeniem obsady 
etatowej, na co w chwili obecnej nie ma środków finansowych. W celu sprawnego, 
skutecznego i merytorycznego realizowania zadań, planując budżet na kolejny rok 
złożono wniosek do Starosty Lubelskiego o zwiększenie obsady etatowej na 
stanowisku ds. zatrudnienia cudzoziemców. Zadania dotyczące komunikacji 
w Urzędzie z powodzeniem realizuje profesjonalna sekretarka, z pomocą stażysty.  

(akta kontroli str. 207, 212, 356, 363-365) 

1.4. W dniu 31 grudnia 2014 r. i 2015 r. w PUP zatrudnione były 74 osoby 
(odpowiednio 73 i 73,5 etatu), na koniec 2016 r. – 63 osoby (62,25 etatu), na koniec 
2017 r. i w dniu 30 września 2018 r.– 73 osoby (odpowiednio 72,5 i 71,78 etatu).  
Zadania związane z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium RP 
realizowało na koniec 2014 r. pięciu pracowników, 2015 r. i 2016 r. siedmiu, 2017 r. 
i w dniu 30 września 2018 r. ośmiu pracowników, w łącznym wymiarze jednego 
etatu (w latach 2014-2017) oraz 3,5 etatu (w dniu 30 września 2018 r.). 

W latach 2014-2018 (do 30 września) na jednego pracownika przypadało, 
odpowiednio 434, 700, 860, 649 i 315 spraw związanych z podejmowaniem przez 
cudzoziemców pracy na terytorium RP. 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie zatrudniano osób w ramach umów 
cywilnoprawnych do zadań związanych z obsługą cudzoziemców.  

W wyniku prowadzonych naborów, w latach 2014-2018 w Urzędzie zatrudnionych 
zostało odpowiednio 11, osiem, jedna, sześć i pięć osób, w tym jedna osoba 
(w 2018 r.) do zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców. 
Nie wystąpiły przypadki nieobsadzonych stanowisk obsługi cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 83-84) 
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Analiza dokumentacji wszystkich ośmiu osób, którym powierzono zadania związane 
z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium RP wykazała, że dla 
pracowników określone zostały na piśmie zakresy czynności, które były 
aktualizowane. Osoby te zatrudnione były na stanowiskach: starszego inspektora 
powiatowego, inspektora (dwie osoby), pośrednika pracy pełniącego funkcję 
doradcy klienta (trzy osoby), referenta i głównego specjalisty. Jedna osoba 
posiadała wykształcenie średnie, jedna – wyższe licencjackie (zarządzanie 
i marketing), pozostałe – wyższe magisterskie w zakresie: administracji (dwie 
osoby), pedagogiki (specjalność: doradztwo zawodowe), finansów i rachunkowości, 
prawa oraz techniczne. Kwalifikacje pracowników i staż pracy odpowiadały 
wymaganiom określonym w przepisach prawa6. 
Wszyscy pracownicy obsługujący podmioty powierzające pracę cudzoziemcom 
uczestniczyli w kursach i szkoleniach, takich jak m.in.: „Istotne zmiany w procedurze 
wydawania decyzji na pracę sezonową dla cudzoziemca od 1 stycznia 2018 r.”, 
„Wydawanie zaświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom; 
weryfikacja dokumentów; informacja dla starosty; kontakt i współpraca ze Strażą 
Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy (dalej: „PIP”), wydziałem odpowiedzialnym 
za zatrudnianie cudzoziemców w WUP”, „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 
w praktyce Urzędu Pracy”. Jedna osoba ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
prawa pracy, jedna – pośrednictwa zawodowego i dwie – doradztwa zawodowego. 
Żadna z ww. osób nie legitymowała się certyfikatem potwierdzającym znajomość 
języka obcego. 

(akta kontroli str. 33-60, 85-87) 

Odnośnie planowanych zmian/decyzji kadrowych, Dyrektor Urzędu podała, że 
w najbliższym czasie uzupełnione zostaną zakresy czynności osób posługujących 
się językiem angielskim o wsparcie osób obsługujących cudzoziemców w zakresie 
tłumaczenia. Sytuacje takie zdarzają się jednak bardzo rzadko. Planowane jest też 
pozyskanie w 2019 r. środków na etat dotyczący merytorycznej obsługi oświadczeń 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. 

(akta kontroli str. 207, 213) 

1.5. W poszczególnych latach 2014-2018 (do 30 września) wydatki na realizację 
zadań związanych z obsługą cudzoziemców wyniosły odpowiednio: 41,2 tys. zł, 
37,5 tys. zł, 51,1 tys. zł, 47,4 tys. zł, 123,2 tys. zł, w tym:  

 wynagrodzenia z pochodnymi: 35,6 tys. zł, 33,6 tys. zł, 46,4 tys. zł, 43,2 tys. zł, 
106,9 tys. zł, 

 zakup usług (wywóz nieczystości stałych, ścieki, przesyłki listowe, opłaty za 
użytkowanie programu Syriusz): 2,8 tys. zł, 1,3 tys. zł, 1,6 tys. zł, 1,2 tys. zł, 
5,1 tys. zł. Nie ponoszono wydatków na tłumaczenia dokumentów, analizy, 
doradztwo i wprowadzenie dokumentów do systemu informatycznego.  

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu. 

Nie wnioskowano o środki na inwestycje związane z obsługą cudzoziemców. 
Na zakupy inwestycyjne wydatkowano w PUP w 2017 r. 9,4 tys. zł, na zakup pieca 
gazowego, z czego na obsługę cudzoziemców przypadało 129,53 zł7. 

W materiałach do projektu budżetu na 2018 r. oraz pismem z dnia 18 czerwca 
2018 r. PUP wystąpił do Starosty Lubelskiego o przyznanie dodatkowych środków 
finansowych na zatrudnienie jednej osoby, w związku z dużą liczbą rejestrowanych 

                                                      
6  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. poz. 936, ze zm.), obowiązujące od dnia 19 maja 2018 r. Było poprzedzone 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, ze zm.). 

7  9,4 tys. zł x 1,38%. 



 

9 

 

oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i wydawaniem decyzji 
zezwalających cudzoziemcowi na pracę sezonową. W związku z nieotrzymaniem 
dodatkowych środków finansowych i koniecznością realizacji ww. zadań, dokonano 
przesunięć zadań wśród zatrudnionej kadry. Stworzono także dodatkowy etat, który 
finansowano z oszczędności z rozliczenia zwolnień lekarskich pracowników.  

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki odstąpienia lub ograniczenia 
wykonania zadań z powodu niewystarczających środków finansowych. 

(akta kontroli str. 88-119) 

1.6. W PUP zamieszczone były informacje dla klientów ułatwiające i przyspieszające 
załatwienie sprawy: tablice informacyjne, infokioski. Dostępne były broszury 
informacyjne na temat załatwiania spraw dotyczących cudzoziemców, zawierające 
m.in. sposób postępowania przez pracodawców. Informacje i broszury dostępne 
były w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim i armeńskim. Napisane były 
językiem prostym i zrozumiałym. Urząd nie uruchomił specjalnego numeru telefonu 
(infolinii), pod którym udzielane byłyby informacje na temat obsługiwanych spraw. 
W Urzędzie nie stwierdzono wyeksponowanego nieczynnego lub zepsutego sprzętu.  

(akta kontroli str. 74-82) 

Na stronie internetowej PUP „lublin.praca.gov.pl”, w zakładce „dla cudzoziemców” 
zamieszczone były: informacje dotyczące podejmowania pracy w Polsce przez 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii oraz przez obywateli innych państw; prawa i obowiązki 
obcokrajowców; adresy i linki wydziałów Spraw Cudzoziemców w urzędach 
wojewódzkich; linki PIP i Urzędu do Spraw Cudzoziemców; ulotki. W zakładce „dla 
pracodawców i przedsiębiorców” zamieszczone były m.in.: linki do filmików 
informacyjnych nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców; 
informacje i procedura składania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy; procedura 
uzyskania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca; informacje i procedura 
wydawania zezwolenia na pracę przez wojewodę; załączniki – wzory wniosków 
i formularzy do pobrania i ulotki. 

Informacje zamieszczone na stronie internetowej były czytelne, zaopatrzone 
w odnośniki i przekierowania. Ulotki dla cudzoziemców „Praca w Polsce – 
podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r.” publikowane były w języku polskim, 
angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Napisane były językiem prostym i zrozumiałym. 
Strona internetowa i sekcje dotyczące cudzoziemców zawierały aktualne informacje. 
Strona internetowa i sekcje dotyczące cudzoziemców nie były dostępne w językach 
obcych. 

Cudzoziemcy i pracodawcy mieli możliwość wypełniania i przesyłania elektronicznie 
formularzy i wniosków poprzez aplikację dostępną na stronie praca.gov.pl.  

Dyrektor Urzędu podała, że nie umożliwiono klientom sprawdzenia statusu sprawy 
przez Internet, gdyż system Syriusz nie zawiera takiej możliwości. Planowane jest 
uruchomienie infolinii.  

(akta kontroli str. 120-136, 208, 213) 

1.7. W zakresie dotyczącym podejmowania pracy przez cudzoziemców PUP 
współpracował ze Strażą Graniczną, Konsulatami RP we Lwowie i w Winnicy, PIP, 
WUP, Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz LUW.  

Współpraca ze Strażą Graniczną polegała m.in. na: informowaniu Straży Granicznej 
o liczbie zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz 
o zmianach warunków pracy cudzoziemców, kierowaniu wniosków o udostępnienie 
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danych osobowych pracodawców składających oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową (poinformowaniu o negatywnych przesłankach). Dla konsulatów RP we 
Lwowie i Winnicy Urząd weryfikował autentyczność złożonych oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Do PIP Urząd zwracał się 
o udostępnienie danych, o których mowa w art. 88j pkt 3-7 ustawy o promocji 
zatrudnienia. W ramach współpracy z WUP, w latach 2014-2017 Urząd przekazywał 
comiesięczne sprawozdania o zatrudnieniu cudzoziemców na podstawie 
zarejestrowanych oświadczeń w PUP. Od 2018 r. PUP przekazuje do WUP 
comiesięczne informacje o liczbie oświadczeń oraz złożonych wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową. Do Urzędu do Spraw Cudzoziemców PUP przesyłał 
wnioski o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Od dnia 14 maja 2018 r. PUP 
posiada dostęp do ww. danych w postaci elektronicznej. LUW pisemnie informował 
Urząd o cofnięciu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski. 

(akta kontroli str. 137-152) 

W dniu 15 marca 2017 r. pod patronatem Starosty Lubelskiego odbyło się 
organizowane przez PUP seminarium „Możliwości rozwoju firmy poprzez inwestycje 
w kapitał ludzki”. Celem seminarium było m.in. przekazanie informacji dotyczących 
możliwości zatrudniania cudzoziemców. O zasadach zatrudniania cudzoziemców 
referaty wygłosili przedstawiciele Straży Granicznej i PIP. 

(akta kontroli str. 153-155) 

1.8. W latach 2014-2018 (do dnia 5 listopada) PUP nie realizował projektów 
i programów na rzecz cudzoziemców, finansowanych ze środków krajowych lub 
pochodzących z Unii Europejskiej. 

(akta kontroli str. 156) 

1.9. W latach 2014-2018 (do dnia 5 listopada) nie wpłynęły do Urzędu i do Starosty 
Lubelskiego skargi, wnioski i petycje dotyczące organizacji, zasobów, polityki 
informacyjnej lub współpracy z innymi instytucjami w zakresie obsługi 
cudzoziemców i przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.  

(akta kontroli str. 156-157) 

1.10. Odnośnie trudności oraz ograniczeń (związanych z organizacją, poziomem 
zasobów, polityką informacyjną, współpracą z innymi instytucjami) w realizacji zadań 
związanych z obsługą przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, Dyrektor 
PUP wskazała, że od początku 2018 r. zidentyfikowano potrzebę zatrudnienia 
pracownika. Informowano o tym Starostę Lubelskiego, członka Zarządu Powiatu 
oraz Skarbnika Powiatu, poprzez wnioskowanie o zwiększenie obsady etatowej na 
ten cel przy planowaniu budżetu oraz odrębnym pismem złożonym do Starosty.  

(akta kontroli str. 208, 213) 

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

1. W budynku PUP nie zapewniono swobodnego dostępu dla osób 
niepełnosprawnych. Siedziba Urzędu mieści się na I i II piętrze budynku. Do Urzędu 
prowadziły dwie klatki schodowe, budynek nie był wyposażony w windę.  

Dyrektor PUP wyjaśniła, że budynek będący siedzibą PUP stanowi współwłasność, 
a pomieszczenia biurowe zostały oddane w trwały zarząd PUP w 2008 r. i 2011 r. 
Dyrektor od samego początku informowała Starostę i Wicestarostę o braku 
dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Poprzedni Zarząd Powiatu 
Lubelskiego planował przeniesienie siedziby Urzędu do budynku dostosowanego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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dla osób niepełnosprawnych, co nie doszło do skutku. W lipcu 2018 r. Dyrektor 
Urzędu podjęła starania budowy windy w budynku PUP, lecz ze względów 
technicznych okazało się to niemożliwe. Pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. Dyrektor 
PUP zwróciła się do Starosty Lubelskiego o rozważenie zakupu lokali na parterze 
budynku, w którym mieści się Urząd, z przeznaczeniem na obsługę osób 
niepełnosprawnych. Wstępnie otrzymała negatywną odpowiedź i informację, że 
Zarząd Powiatu podjął działania mające na celu zakup nowych pomieszczeń 
w centrum Lublina. Dyrektor doraźnie zaproponowała wynajęcie pomieszczeń 
i oczekuje na odpowiedź Starostwa. Dyrektor PUP poinformowała, że w sytuacji 
trudności z wejściem przez osobę niepełnosprawną, każdorazowo wychodził do niej 
pracownik Urzędu. 

(akta kontroli str. 73, 356, 363-365) 

Struktura i organizacja pracy Urzędu zapewniały pełną realizację zadań związanych 
z zatrudnianiem cudzoziemców. Zmiany w zakresach czynności pracowników 
i regulaminie organizacyjnym, wprowadzone odpowiednio w styczniu i maju 2018 r., 
uwzględniały obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. stan prawny w zakresie wydawania 
zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców i oświadczeń podmiotów 
powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom. Kwalifikacje oraz ukończone 
szkolenia i kursy pracowników, którym powierzono zadania dotyczące zatrudniania 
cudzoziemców, umożliwiały sprawną i terminową obsługę spraw. Tablice 
informacyjne i broszury dostępne w Urzędzie oraz informacje i formularze 
dokumentów zamieszczone na stronie internetowej ułatwiały interesantom 
załatwienie spraw. Nie zapewniono osobom niepełnosprawnym dostępu do Urzędu. 

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

2.1. Dyrektor PUP podała, że w Urzędzie nie tworzono kierunków (planów) działań 
w zakresie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na 
terytorium RP, gdyż nie wymagały tego potrzeby lokalnego rynku pracy. PUP 
rejestrował oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi i posiadał informacje o liczbie cudzoziemców pracujących na terenie 
RP i o branżach, w których byli zatrudniani. W lipcu 2015 r. wprowadzono zasady 
postępowania w przypadku rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcowi. W pkt 3 określono, że w przypadku wystąpienia 
ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy, np. poprzez 
rejestrację oświadczeń w zawodach, w których zarejestrowana jest duża liczba 
bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących 
dotychczas na rynku, Urząd mógł odmówić zarejestrowania oświadczenia. 
Pracownik PUP jest zobowiązany poinformować pracodawcę o liczbie kandydatów 
do pracy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy. 

Wiedzę o potrzebach zatrudniania cudzoziemców oraz zasobach lokalnego rynku 
pracy PUP czerpał także wydając informacje starosty o możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych. W latach 2014-2017 przekazywano do WUP comiesięczne 
sprawozdania z przeglądu sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców na 
podstawie zarejestrowanych oświadczeń. 

(akta kontroli str.158-160, 164-170) 

2.2. W latach 2014-2018 Urząd uczestniczył w opracowaniu i realizacji programu 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część 
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powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, opracowanej przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. Program ten nie dotyczył 
cudzoziemców, ponieważ, jak wskazała Dyrektor Urzędu, potrzeby lokalnego rynku 
pracy nie wymagały promocji zatrudnienia cudzoziemców.  

(akta kontroli str.158, 160) 

2.3. Zarządzeniem Dyrektora PUP z dnia 31 lipca 2015 r. wprowadzono zasady 
postępowania w przypadku składania w Urzędzie oświadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Republiki Armenii, 
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, o których była mowa 
w uchylonym z dniem 1 stycznia 2018 r. § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których 
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę8, 
W ww. zarządzeniu określono procedury: udzielania informacji w związku 
z rejestracją oświadczeń; przyjmowania, weryfikacji, rejestracji lub odmowy 
rejestracji oświadczeń; uwzględnienia specyfiki i sytuacji na lokalnym rynku pracy; 
prowadzenia rejestru oświadczeń; współdziałania z organami kontrolnymi 
i placówkami konsularnymi. 

Według wyjaśnienia Dyrektor PUP nie było potrzeby opracowywania zasad obsługi 
cudzoziemców, gdyż zasady rejestracji cudzoziemca, jako osoby bezrobotnej lub 
poszukującej pracy, regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia oraz akty 
wykonawcze do ustawy. W ramach procedur kontroli zarządczej, w celu głównym 
„Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia” zaplanowano na 2018 r. 
realizację zadania szczegółowego 2.5. „Terminowa i efektywna realizacja zadań 
z zakresu wykonywania pracy przez cudzoziemców” oraz dokonano identyfikacji 
i analizy ryzyka w tym zakresie.  

(akta kontroli str.158, 160-161, 165-185) 

2.4. Dyrektor PUP podała, że realizacja zadań dotyczących podejmowania pracy 
przez cudzoziemców nie wymagała opracowania polityki zatrudnienia i rozwoju 
zasobów ludzkich. Pracownicy mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, 
tj. uczestnictwa w kursach, spotkaniach roboczych oraz szkoleniach i seminariach 
organizowanych przez WUP, LUW i Nadbużański Oddział Straży Granicznej. 
Od 1 stycznia 2018 r. konieczne było zwiększenie liczby pracowników do 
wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz wpisywania do ewidencji oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Uwzględniono również 
konieczność zachowania ciągłości działania i w związku z tym przewidziano system 
zastępstw podczas absencji pracowników. Wymiar czasu pracy ośmiu pracowników 
realizujących ww. zadania zwiększył się do 3,5 etatu. W toku realizacji podwyższył 
się poziom wiedzy i umiejętności pracowników, m.in. poprzez wymianę doświadczeń 
z innymi urzędami pracy, sukcesywne uruchamianie narzędzia elektronicznego 
dostępu do danych oraz pomoc konsultanta z obsługi komponentu w SI Syriusz. 
Tym samym nastąpiła stabilizacja, w tym skrócenie terminów. Podjęte działania 
okazały się wystarczające do efektywnej i terminowej realizacji zadań. Proces ten 
jest stale monitorowany i w razie potrzeby zostaną podjęte dodatkowe działania 
usprawniające. 

(akta kontroli str. 158, 161-162) 

2.5. Dyrektor PUP podała, że nie opracowano polityki informacyjnej w zakresie 
obsługi cudzoziemców i przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, gdyż nie 
występowała taka potrzeba. Informacja o miejscu realizacji poszczególnych zadań 

                                                      
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 2273, dalej: „rozporządzenie w sprawie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”. 
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dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców była zamieszczona na tablicy 
informacyjnej Urzędu, na drzwiach pokojów, w których pracownicy realizowali te 
zadania oraz dyspenserze do obsługi systemu kolejkowego. Informacje oraz 
obowiązujące formularze zamieszczono na stronie internetowej lublin.praca.gov.pl. 
Opracowano również i dystrybuowano ulotki z tego zakresu.  

(akta kontroli str.158,162) 

2.6. Dyrektor PUP wskazała, że Urząd nie organizował szkoleń w zakresie spraw 
związanych z cudzoziemcami (dla cudzoziemców, pracowników innych instytucji), 
ponieważ nie występowała taka potrzeba. W latach 2014-2017 rejestracja 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi była prosta 
i odformalizowana, co nie wymagało przeprowadzania szkoleń. W marcu 2017 r. 
podczas zorganizowanego pod patronatem Starosty Lubelskiego seminarium dla 
przedsiębiorców, jeden z bloków poświęcono informacjom o zasadach zatrudnienia 
cudzoziemców na terytorium RP, przekazywanych przez funkcjonariusza Straży 
Granicznej oraz przedstawiciela PIP. Zagadnienia te przedstawiono również 
podczas seminarium zorganizowanego dla pracodawców 21 listopada 2017 r. 
W obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. stanie prawnym zakres zadań 
poszczególnych organów jest unormowany ustawowo i dotyczy także współdziałania 
i współpracy. Nie było zatem potrzeby organizowania przez PUP szkoleń. 

(akta kontroli str.158, 163) 

2.7. Z analizy 31 ankiet wypełnionych w trakcie kontroli przez przedsiębiorców 
zatrudniających cudzoziemców wynika, że wszyscy ankietowani byli zadowoleni 
z poziomu obsługi w Urzędzie. Ocenili, że urzędnik był uprzejmy, życzliwy 
i przygotowany merytorycznie, a czas oczekiwania na załatwienie sprawy był 
zadowalający. Ponad 83% ankietowanych stwierdziło, że warunki lokalowe były 
odpowiednie, 10% – „raczej nie”, a prawie 7% nie miało na ten temat zdania. 
Wszyscy podali, że bez problemu trafili do urzędnika załatwiającego sprawę. 
Zdaniem 90% ankietowanych materiały informacyjne dostępne w Urzędzie były 
czytelne i pomocne w załatwieniu sprawy, a 10% nie miało na ten temat zdania. 
80% przedsiębiorców za czytelne i pomocne uznało materiały i formularze dostępne 
na stronie internetowej Urzędu, a prawie 7% przedsiębiorców było odmiennego 
zdania. 90% ankietowanych wskazało, że nie napotkało trudności w załatwieniu 
sprawy w Urzędzie, jedna osoba stwierdziła, że otrzymała błędne lub niepełne 
informacje, a dwie osoby wskazały „inne trudności” (brak na stronie internetowej 
informacji, że Urząd obsługuje pracodawców ze swojego rejonu i trudności 
w połączeniu telefonicznym). Wszyscy ankietowani podali, że skorzystanie z usług 
Urzędu przyczyniło się do załatwienia sprawy (90% „tak”, 10% „raczej tak”). Sześć 
osób (19% ankietowanych) zaproponowało rozwiązania, które ich zdaniem mogłyby 
przyczynić się do usprawnienia pracy Urzędu i polepszenia jakości świadczonych 
usług: dostosowanie terminów i okresów zatrudnienia cudzoziemców do potrzeb 
pracodawców, skrócenie czasu wydawania oświadczeń o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcowi (dwie osoby), zmiana warunków lokalowych, wprowadzenie 
bezpośrednich numerów telefonów do poszczególnych urzędników, umożliwienie 
wysyłania dokumentów e-mailem. 

(akta kontroli str. 239-331) 

2.8. W latach 2014-2018 przeprowadzona została w PUP jedna kontrola 
obsługiwanych spraw cudzoziemców. W dniach od 21 do 25 maja 2018 r. 
kontrolerzy LUW skontrolowali prawidłowość prowadzenia postępowań o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz o dokonanie wpisu do ewidencji 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w okresie od dnia 
1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli LUW. Działalność PUP oceniono pozytywnie 
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z uchybieniami i podano, że stwierdzone uchybienia nie miały zasadniczego wpływu 
na kontrolowaną działalność. Kontrolerzy LUW wnioskowali o: 
– niezwłoczne dostosowywanie uregulowań wewnętrznych (regulaminu 

organizacyjnego) do obowiązującego stanu prawnego, 
– występowanie do Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskami w sprawie 

stwierdzenia, czy cudzoziemiec nie figuruje w wykazie osób, których pobyt na 
terytorium RP jest niepożądany, w formie określonej w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza 
wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców9, 

– stosowanie § 7 ust. 12 rozporządzenia 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 oświadczeń10, 

– prowadzenie metryki spraw zgodnie z art. 66a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: „Kpa”)11. 

Pismem z dnia 3 lipca 2018 r. Dyrektor PUP poinformowała LUW o realizacji ww. 
wniosków pokontrolnych. W trakcie niniejszej kontroli NIK potwierdzono 
zrealizowanie wniosków LUW. 

 (akta kontroli str. 61-71, 234-235) 

2.9. Dyrektor PUP wskazała, że w latach 2014-2017 nie występowały trudności oraz 
ograniczenia w realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. 
Przewidując od 1 stycznia 2018 r. większą pracochłonność realizowanych zadań, 
wystąpiono w projekcie budżetu na 2018 r. o przyznanie środków finansowych na 
dodatkowy etat, które jednak nie zostały przyznane. Pomimo zmniejszenia liczby 
wpływających spraw, ich załatwienie stało się bardziej czasochłonne, ze względu na 
ich sformalizowanie i konieczność weryfikacji składanych dokumentów i danych. 
W celu sprawnej i terminowej realizacji ww. zadań dokonano przesunięć kadrowych, 
w wyniku których ośmiu pracowników realizuje te zadania w wymiarze 3,5 etatu. 
W czerwcu 2018 r. Dyrektor PUP wystąpiła pisemnie do Starosty Lubelskiego 
o przekazanie środków z tytułu dochodów zrealizowanych w związku ze złożeniem 
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu przeznaczenia ich na 
finansowanie etatu. W odpowiedzi Starostwo poinformowało, że sprawa dochodów 
nie jest jeszcze ustabilizowana, ze względu na dokonywane zwroty i wymaga 
dalszego monitorowania w celu podjęcia decyzji.  

 (akta kontroli str. 332, 335-336) 

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

NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 
Realizowane w Urzędzie działania w zakresie obsługi podmiotów zatrudniających 
cudzoziemców, w tym podjęte decyzje kadrowe, zapewniły sprawną realizację 
zadań nałożonych na Urząd po 1 stycznia 2018 r. Ankietowani przedsiębiorcy 
zatrudniający cudzoziemców byli zadowoleni z poziomu obsługi w Urzędzie. 
Pozytywnie ocenili m.in. kompetencje i kwalifikacje pracowników oraz informacje 
dostępne w Urzędzie i na stronie internetowej. Urząd wykonał wnioski sformułowane 
po kontroli LUW przeprowadzonej w maju 2018 r. 

                                                      
9  Dz. U. poz. 519.  
10  Dz. U. poz. 2345, dalej: „rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz 

wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń”. 
11  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 
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3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 

3.1. W okresie objętym kontrolą złożonych zostało w PUP 275 wniosków o wydanie 
informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, dotyczących 
1.501 miejsc pracy, w tym w: 2014 r. – sześć wniosków (osiem miejsc pracy), 
2015 r. – 26 wniosków (46 miejsc), 2016 r. – 61 wniosków (409 miejsc), 2017 r. – 
103 wnioski (467 miejsc), 2018 r. (do 30 września) – 79 wniosków (571 miejsc). 
Urząd wydał 1.397 informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy, w tym: osiem w 2014 r., 46 w 2015 r., 409 w 2016 r., 467 w 2017 r. 
i 467 w 2018 r. (do 30 września). 

Od 1 stycznia do 30 września 2018 r. w Urzędzie złożonych zostało 1.590 wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wydano 946 zezwoleń na pracę 
sezonową, w tym: 590 – w sprawach, w których wpis do ewidencji wniosków nie był 
wymagany, 356 – po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP, po wpisaniu wniosku 
do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Wpisano 995 wniosków do 
ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Wydano pięć decyzji o odmowie 
wydania zezwoleń na pracę sezonową, od których nie wniesiono odwołań. 
Na wniosek strony umorzono 80 postępowań w sprawie wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową, 25 wniosków pozostawiono bez rozpoznania, 
a w przypadku 539 wniosków wpisanych do ewidencji oczekiwano na informację 
o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy w terminie 120 dni. Z 590 decyzji w sprawie 
zezwoleń na pracę sezonową, 579 wydanych zostało w terminie 7 dni roboczych od 
dnia złożenia wniosku, a 11 (w tym pięć odmów) – do 30 dni.  

Od 1 stycznia do 30 września 2018 r. złożonych zostało 38 wniosków o przedłużenie 
zezwolenia na pracę sezonową (z tego dwa wnioski zostały przez pracodawców 
anulowane). Wydano 36 decyzji, w tym 35 – w terminie 7 dni roboczych od dnia 
złożenia wniosku, jedną – w terminie 30 dni. Nie wydano decyzji o odmowie 
przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową. W ww. okresie Urząd wydał 164 
decyzje o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, od których nie wniesiono 
odwołań. 
W latach 2014-2018 (do 30 września) złożono w PUP 19.140 oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w tym w: 2014 r. – 2.169, 2015 r. 
– 4.901, 2016 r. – 6.022, 2017 r. – 5.191, w 2018 r. (do 30 września) – 
857 oświadczeń. Do ewidencji oświadczeń wpisane zostały 19.062 oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w tym w: 2014 r. – 2.169, 2015 r. 
– 4.901, 2016 r. – 6.022, 2017 r. – 5.191, 2018 r. (do 30 września) – 
779 oświadczeń. W ww. okresie PUP wydał 13 decyzji o odmowie wpisania 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, od których nie 
wniesiono odwołań, z tego 12 na podstawie art. 88z ust. 6 pkt 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia, tj. z powodu niedopełnienia przez podmioty powierzające 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.  
Z 791 spraw, w których w 2018 r. wpisano oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wydano decyzję o odmowie wpisania 
oświadczenia, w 545 przypadkach PUP wpisał oświadczenie do ewidencji 
oświadczeń albo wydał decyzję o odmowie wpisania oświadczenia w terminie 7 dni 
roboczych, a w 246 (31% spraw) – w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia. 
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Dyrektor PUP podała, że liczba 246 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji w terminie do 30 dni dotyczyła I połowy 
2018 r. i wynikała przede wszystkim z braku w tym okresie bezpośredniego dostępu 
do danych Straży Granicznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz PIP. O dane 
występowano pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną lub faksem, co wydłużało 
postępowania. Wydłużenie terminu wynikało także z konieczności wzywania 
podmiotów składających oświadczenia do uzupełnienia braków. Zgodnie z art. 88z 
ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia, w sprawach wymagających postępowania 
wyjaśniającego Urząd ma możliwość wpisania oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń w terminie do 30 dni, 
co miało miejsce w tych przypadkach.  

Z 1.590 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, 1.580 dotyczyło 
obywateli Ukrainy, 10 – obywateli Białorusi. Wszystkie wnioski o przedłużenie 
zezwolenia na pracę sezonową dotyczyły obywateli Ukrainy. 

Z 19.062 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanych 
do ewidencji oświadczeń w latach 2014-2018 (do 30 września): 18.785 (98,5%) 
dotyczyło obywateli Ukrainy, 84 (0,4%) – Białorusi, 79 (0,4%) – Mołdawii, 50 (0,3%) 
– Gruzji, 47 (0,3%) – Rosji, 17 (0,1%) – Armenii. Z 13 decyzji o odmowie wpisania 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 12 dotyczyło 
obywateli Ukrainy, a jedna – obywatela Gruzji. 

(akta kontroli str. 186-192, 332, 336-337, 357-358) 

3.2. W latach 2014-2018 (do 30 września) nie wystąpiły przypadki zarejestrowania 
w Urzędzie jako osoby bezrobotnej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na 
pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach12, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

(akta kontroli str. 186) 

3.3. W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej wydania 10 informacji starosty na 
temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy13 stwierdzono, że 
we wszystkich postępowaniach PUP był właściwym urzędem ze względu na główne 
miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca, a w przypadkach, gdy specyfika 
pracy nie pozwalała na wskazanie ww. miejsca – ze względu na siedzibę 
pracodawcy. Informacje zostały wydane przez Dyrektora PUP, działającego 
z upoważnienia Starosty Lubelskiego, po przyjęciu oferty pracy od podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, z dochowaniem terminu 
określonego w art. 88c ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia. W dziewięciu 
informacjach stwierdzono brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, a w jednym – 
istnienie takiej możliwości. Wszystkie objęte badaniem informacje, w tym pięć 
wydanych w 2018 r., sporządzone zostały według wzoru określonego w załączniku 
nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca, pomimo że od 1 stycznia 
2018 r. obowiązuje wzór informacji starosty określony w załączniku nr 19 do 
rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu 
oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Stwierdzono, że w jednym postępowaniu, 
wydając informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 

                                                      
12  Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, ze zm. 
13  Badaniem objęto wybrane losowo: jedno postępowanie wszczęte w 2015 r., dwa – w 2016 r., trzy – 

w 2017 r. i cztery – wszczęte w 2018 r.  

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2003087:part=a114u1:ver=3&full=1
http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2003087:part=a126u1:ver=3&full=1
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pracodawcy, Urząd wziął pod uwagę wskazane w ofercie pracy zawyżone 
wymagania, w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec miał wykonywać. 

W dokumentacji postępowania w sprawie wydania informacji starosty o braku 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy nr CAZ.PP.IB.7/1110/18 
z dnia 1 lutego 2018 r. nie zamieszczono raportu z analizy rejestru bezrobotnych, 
dokumentującego sprawdzenie, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym 
urzędzie pracy byli kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy 
niezaniżone lub niezawyżone w stosunku do pracy, którą miał wykonywać 
cudzoziemiec14. Dyrektor PUP podała, że prowadząc postępowanie dotyczące 
wydania ww. informacji, niezwłocznie po złożeniu oferty pracy sprawdzono, czy 
w rejestrze osób bezrobotnych i poszukujących pracy pozostają osoby spełniające 
wymogi określone w ofercie pracy zgłoszonej przez pracodawcę. Z uwagi na brak 
takich osób, SI SYRIUSZ wygenerował raport „zerowy”, który ze względu na brak 
danych nie został wydrukowany i dołączony do akt sprawy. 

 (akta kontroli str. 193-206, 332a, 337) 

3.4. W wyniku badania dokumentacji pięciu spraw dotyczących zezwoleń na pracę 
sezonową, w tym jednej zakończonej odmową wydania zezwolenia15, stwierdzono, 
że we wszystkich postępowaniach PUP był właściwym urzędem ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi.  

Wszystkie cztery analizowane zezwolenia na pracę sezonową wydane zostały dla 
obywateli Ukrainy, na podstawie wniosków złożonych przez podmioty powierzające 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Wnioski zawierały, poza informacjami 
określonymi w art. 88a ust. 1aa ustawy o promocji zatrudnienia, również dane, 
o których mowa w art. 88x ust. 2 tej ustawy. Do wniosków dołączono dokumenty 
określone w § 7 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na 
pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Zgodnie 
z § 4 ust. 10 ww. rozporządzenia, podmioty występujące z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową złożyły oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j 
ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia. 

Rozpatrując wnioski o wydanie zezwoleń na pracę sezonową, PUP za pomocą 
systemu Syriusz weryfikował: czy dane osób, których dotyczył wniosek, zostały 
umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest 
niepożądany (raport Urzędu do Spraw Cudzoziemców), termin przekroczenia 
granicy (raport Straży Granicznej), mandaty cudzoziemca i wnioski o ukaranie 
podmiotu powierzającego pracę (raport Państwowej Inspekcji Pracy). 

PUP w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku: w dwóch przypadkach 
wpisał wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i wydał 
zaświadczenie o wpisie, a w dwóch przypadkach, gdy wpis do ewidencji wniosków 
w sprawie pracy sezonowej nie był wymagany – wydał zezwolenie na pracę 
sezonową. W przypadku wpisania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową do ewidencji wniosków, zezwolenia zostały wydane po przedłożeniu 
przez podmiot powierzający wykonywanie pracy oświadczenia o zgłoszeniu się 
cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej. Zezwolenia zostały wydane na 
okresy nie dłuższe niż dziewięć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.  

                                                      
14  § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu 

oświadczenia do ewidencji oświadczeń. 
15  Badaniem objęto wybrane losowo cztery sprawy, w których wydano zezwolenia na pracę sezonową i jedno 

postępowanie zakończone wydaniem decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową. 
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Decyzja o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową została wydana na 
podstawie art. 88j ust. 2b pkt 3 (w związku z art. 88x ust. 1) ustawy o promocji 
zatrudnienia, ponieważ podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Decyzję tę wydano 
w terminie do 30 dni od złożenia wniosku. Pismem z dnia 30 maja 2018 r., PUP 
wezwał wnioskodawcę do przedłożenia dokumentu z ZUS potwierdzającego 
opłacanie składek i zawiadomił wnioskodawcę, że z przyczyn niezależnych od 
Urzędu sprawa nie zostanie załatwiona w terminie 7 dni roboczych, wskazując nowy 
termin załatwienia sprawy. W ww. zawiadomieniu Urząd nie pouczył strony o prawie 
do wniesienia ponaglenia, wymaganego art. 36 § 1 i 2 Kpa. 

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia podmiotu 
powierzającego pracę cudzoziemcowi oraz wydane zaświadczenia o wpisie wniosku 
do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i zezwolenia na pracę sezonową 
zawierały wymagane dane określone w ustawie o promocji zatrudnienia i były 
zgodne z wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia w sprawie 
wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia do 
ewidencji oświadczeń.  

Metryki spraw dotyczących zezwoleń na pracę sezonową prowadzone były w formie 
elektronicznej w systemie Syriusz. 

(akta kontroli str. 224-225, 342-353) 

3.5. Badaniem objęto pięć losowo wybranych spraw związanych ze składanymi 
oświadczeniami o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, w tym: 
dwie sprawy wszczęte przed 1 stycznia 2018 r. (w 2016 i 2017 r.) i trzy wszczęte 
w 2018 r., w tym jedno postępowanie, w którym wydano decyzję o odmowie 
wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 
ewidencji oświadczeń.  

W przypadku wszystkich oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, PUP był 
właściwym urzędem, ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotów 
powierzających wykonywanie pracy.  

Oświadczenia zarejestrowane w Urzędzie w 2016 i 2017 r. dotyczyły zamiaru 
powierzenia pracy obywatelom państw wymienionych w § 1 pkt 20 rozporządzenia 
w sprawie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. W oświadczeniach 
podmioty powierzające pracę cudzoziemcowi zawarły dane, wymagane w § 1 pkt 20 
ww. rozporządzenia. 

W 2018 r. oświadczenia złożone zostały na formularzach określonych 
w załącznikach do rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę 
cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, po wniesieniu 
opłaty w wysokości 30 zł, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat 
dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub 
zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi16. Oświadczenia zawierały dane określone 
w art. 88z ust. 1 o promocji zatrudnienia, dotyczące podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy, cudzoziemca i pracy powierzonej cudzoziemcowi. Zgodnie 
z § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę 
cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, podmioty 

                                                      
16  Dz. U. poz. 2350. 
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powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożyły oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88z 
ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia.  
Oświadczenia wpisane zostały do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania i dotyczyły:  

 obywateli państw wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których 
obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę 
sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi17, 

 pracy cudzoziemca, która nie była związana z działalnością określoną 
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 
2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca18, 

 pracy wykonywanej przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 
12 miesięcy. 

Decyzję nr DEC-O/ZCS/2018/0000005 z dnia 13 kwietnia 2018 r. o odmowie 
wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 
ewidencji oświadczeń, wydano na podstawie art. 88z ust. 6 pkt 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia, ponieważ PUP ustalił, że podmiot powierzający wykonywanie pracy 
nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

(akta kontroli str. 214-217) 

Przed dokonaniem w dniu 8 sierpnia 2018 r. wpisu do ewidencji oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (nr PoOs/06090/18/0677) nie 
sprawdzono, czy podmiot ubiegający się o dokonanie wpisu nie zalega 
z płatnościami wynikającymi ze zobowiązań wobec ZUS. Dyrektor PUP podała, że 
zgodnie z art. 88z ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia, niedopełnienie 
obowiązku opłacania składek ZUS przez podmiot ubiegający się o dokonanie wpisu 
do ewidencji oświadczeń, stanowi przesłankę fakultatywną do wydania odmowy 
wpisu. Przekazane pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
30 marca 2018 r. rekomendacje wskazywały, że sprawdzanie, czy w danym 
przypadku zachodzą okoliczności, w których starosta może (nie jest obowiązany) 
odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową lub wpisu oświadczenia, należy 
ograniczyć tylko do przypadków pojawiających się podejrzeń. Do sprawdzenia 
typowano podmioty, które składały systematycznie dużą liczbę oświadczeń oraz 
podmioty „nowe” (nieznane Urzędowi), które składały oświadczenia po 1 stycznia 
2018 r. i nie były wcześniej weryfikowane. Decyzje pracownika odnośnie weryfikacji 
podmiotów były każdorazowo akceptowane w sposób werbalny przez 
nadzorującego zastępcę dyrektora PUP.  

 (akta kontroli str. 214-217, 222-223, 332a, 338, 340-341, 360-361) 

3.6. Zgodnie z art. 90c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, 
w systemie SYRIUSZ, w komponencie „Zatrudnienie cudzoziemców” prowadzono 
rejestry spraw dotyczących zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz w ramach tych rejestrów – 
ewidencje wniosków w sprawie pracy sezonowej i ewidencje oświadczeń. Rejestry 
i ewidencje zawierały dane wymagane w art. 90c ust. 7-10 ustawy o promocji 
zatrudnienia, z wyjątkiem informacji o numerze PESEL cudzoziemca, jeżeli został 
nadany i o państwie poprzedniego lub dotychczasowego pobytu cudzoziemca, 

                                                      
17  Dz. U. poz. 2349. 
18  Dz. U. poz. 2348. 
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określonych w ust. 8 pkt 5 i 7 ww. artykułu. W rejestrach nie przewidziano miejsca 
(rubryk) na wpisanie numeru PESEL cudzoziemca i państwa poprzedniego lub 
dotychczasowego pobytu cudzoziemca.  
Dyrektor Urzędu podała, że autorem systemu Syriusz, w tym komponentu 
„Zatrudnianie cudzoziemców” jest, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Sygnity S.A. Rejestr zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie zawiera numeru PESEL 
i państwa poprzedniego lub dotychczasowego pobytu cudzoziemca, gdyż nie 
zostały wprowadzone przez Sygnity. Nie zgłaszano tego faktu ww. Ministerstwu lub 
Sygnity z uwagi na fakt, iż planowana była nowelizacja ustawy oraz przepisów 
wykonawczych, mająca na celu eliminację braku ich kompatybilności. Wzory 
wniosków i oświadczeń określone rozporządzeniem w sprawie wydawania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia do ewidencji 
oświadczeń, nie zawierają ww. danych. Zatem nie było możliwe ich wprowadzenie 
do rejestru. 

(akta kontroli str. 218-220, 332a, 338-339) 

3.7. W okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r. wpływy z tytułu wpłat 
w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego 
przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń wyniosły 85.530 zł, w tym:  
– 51.300 zł stanowiły wpłaty dotyczące złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 

pracę sezonową lub jego przedłużenie, 
– 34.230 zł – wpłaty dotyczące złożenia oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi. 
PUP przekazał terminowo dochody w kwocie 85.530 zł na rachunek Powiatu 
Lubelskiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych19 i informacją Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu dokonywania 
wpłat do budżetu państwa oraz sporządzania sprawozdań budżetowych w związku 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniem 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (opublikowaną na stronie 
internetowej Ministerstwa w dniu 18 kwietnia 2018 r.). 

(akta kontroli str. 226-237) 

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

1. Wydając informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy nr CAZ.PP.IB.41/7258/17 z dnia 26 lipca 2017 r., Urząd wziął pod 
uwagę wskazane w ofercie pracy zawyżone wymagania w stosunku do pracy, którą 
cudzoziemiec miał wykonywać, co było niezgodne z § 5 ust. 3 rozporządzenia z dnia 
1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. 
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek nieuwzględniania w toku ww. postępowania, 
wskazanych w ofercie zawyżonych lub zaniżonych wymagań w stosunku do pracy, 
którą cudzoziemiec ma wykonywać, określony został w § 6 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia 
do ewidencji oświadczeń. 
W ww. informacji starosty PUP stwierdził brak możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy, pomimo wcześniej dokonanej w informacji oceny, że 
wymagania stawiane w ofercie pracy kandydatom na stanowisko operatora 
obrabiarek numerycznych są wyższe od uzasadnionych. W uzasadnieniu tej oceny 
Urząd wskazał, że w zgłaszanych ofertach pracy na to stanowisko pracodawcy nie 
wymagają znajomości języków rosyjskiego i ukraińskiego.  

                                                      
19  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie ze znajdującym się w dokumentacji raportem, w dniu 26 lipca 2017 r. było 
zarejestrowanych w PUP dwóch operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, 
nieznających języka rosyjskiego i ukraińskiego w stopniu bardzo dobrym. 

Dyrektor PUP wyjaśniła, że w toku postępowania, w ocenie adekwatności wymagań 
w stosunku do stanowiska pracy/rodzaju pracy, uznano wymagania dotyczące 
znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego za zawyżone i niezasadne ze względu 
na miejsce i charakter pracy, jednak w uzasadnieniu i raporcie nie została 
powtórzona powyższa informacja, a umieszczono zapis ogólny, co wynikło 
z przeoczenia pracownika. Dyrektor PUP podała także, że analizując informację 
jako całość, zostały zachowane wymogi wynikające z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia.  

 (akta kontroli str. 193-198, 332-332a, 337) 

2. Wszystkie objęte badaniem, wydane w 2018 r., informacje starosty w sprawie 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, sporządzone zostały 
według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na 
pracę cudzoziemca, które zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Dyrektor Urzędu wyjaśniła, że ww. informacje starosty zostały przygotowane na 
podstawie bieżącej analizy rynku pracy oraz aktualnie obowiązujących przepisów 
i rozporządzeń, jednak omyłkowo zapisano je według wzoru, który obowiązywał do 
31 grudnia 2017 r. Żadna z powyższych informacji nie została zakwestionowana 
przez Wojewodę Lubelskiego jako dokument bez danych uniemożliwiających lub 
utrudniających orzeczenie w sprawie wydania zezwolenia na pracę.  

(akta kontroli str. 194-195, 199-200, 332a, 337) 

3. W zawiadomieniu skierowanym do podmiotu wnioskującego o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (nr ESU.ECH.762-147-148/18 z dnia 
30.05.2018 r.) o niezałatwieniu sprawy w terminie 7 dni roboczych od złożenia 
wniosku, Urząd nie pouczył strony o prawie do wniesienia ponaglenia.  

Art. 36 § 1 i 2 Kpa stanowi, że 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. 

Dyrektor Urzędu wyjaśniła, że brak w ww. zawiadomieniu pouczenia strony o prawie 
wniesienia ponaglenia wynikał z okoliczności sprawy oraz stanu prawnego. 
W zawiadomieniu wskazano, że niezałatwienie sprawy w terminie spowodowane 
jest przyczynami niezależnymi od organu, tj. koniecznością uzyskania od spółki 
zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa 
do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych 
z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Biorąc to pod uwagę oraz 
analizując przesłanki wniesienia ponaglenia określone w art. 37 § 1 pkt 1 i 2 Kpa 
uznano, że informowanie strony o prawie wniesienia ponaglenia jest przedwczesne.  

(akta kontroli str. 352-355) 

Urząd prawidłowo i terminowo realizował zadania związane z wydawaniem 
zezwoleń na pracę sezonową i składanymi oświadczeniami podmiotów 
powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Rejestry i ewidencje zezwoleń 
na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom prowadzono 
prawidłowo, z wyjątkiem niewykazania w nich niektórych wymaganych danych. 
Wynikało to jednak z braku możliwości zaewidencjonowania tych danych w systemie 
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Syriusz. Dochody pobrane z tytułu wpłat w związku ze złożeniem wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, PUP przekazał na rachunek 
Powiatu Lubelskiego. Z objętych badaniem 10 informacji na temat możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, w jednej informacji Urząd wziął pod 
uwagę wskazane w ofercie zawyżone wymagania w stosunku do pracy, którą 
cudzoziemiec miał wykonywać. Ponadto w 2018 r. informacje te wydawano według 
nieaktualnych wzorów. W jednym zawiadomieniu o niezałatwieniu sprawy w terminie 
nie zawarto pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Zintensyfikowanie działań w celu zapewnienia swobodnego dostępu do PUP dla 
osób niepełnosprawnych.  

2. Nieuwzględnianie zawyżonych wymagań w stosunku do pracy, którą 
cudzoziemiec ma wykonywać w postępowaniach w sprawie informacji starosty 
na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. 

3. Sporządzanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy zgodnie z obowiązującym wzorem. 

4. Zamieszczanie w zawiadomieniach o niezałatwieniu sprawy w terminie 
pouczenia o prawie strony do wniesienia ponaglenia.  

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,    29  stycznia 2019 r. 

Kontroler 
Jacek Romanowski 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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