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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Piotr Białka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/52/2017 z dnia 15 marca 2017 r.  

2. Mirosław Babkiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/43/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Placówka Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, 60-189 Poznań, ul. Bukowska 285 
(dalej: „Placówka SG”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ppłk Straży Granicznej Paweł Maziec, Komendant Placówki Straży Granicznej 
w Poznaniu – Ławicy1 (dalej: „Komendant Placówki”) 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Placówka w latach 2014-2016 podejmowała działania w celu przeciwdziałania 
wyłudzaniu wiz pod pozorem zatrudnienia na terenie RP2, jednakże czynności 
podejmowane w ramach posiadanych uprawnień wynikających z obowiązujących 
przepisów cechowały się ograniczoną skutecznością w eliminacji zjawiska 
nadużywania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie 
właściwości miejscowej Placówki, procedury rejestracji oświadczeń/zezwoleń na 
pracę dla cudzoziemców. 

W ocenie NIK, zasadniczy wpływ na ograniczoną skuteczność działań 
podejmowanych przez Placówkę miały czynniki od niej niezależne, w tym rosnąca 
w szybkim tempie liczba rejestrowanych oświadczeń/zezwoleń na pracę dla 
cudzoziemców oraz stale zwiększająca się liczba podmiotów występujących o ich 
zarejestrowanie. Wskutek tych czynników liczba podmiotów faktycznie 
skontrolowanych, w stosunku do liczby złożonych oświadczeń ulegała 
systematycznemu zmniejszeniu.  

Również stała współpraca, która była podejmowana przez funkcjonariuszy 
z organami administracji publicznej3, w tym w szczególności z urzędami 

                                                      
1 Od dnia 06 maja 2016 r. Poprzednio Komendantem Placówki był: ppłk Jerzy Grzymski (w dniach: od 01 października 2013 r. 
do 26 lutego 2014 r.), ppłk Jarosław Żaguń: (w dniach: od 27 maja 2014 r. do 05 lutego 2016 r., p.o. Komendanta Placówki 
w dniach: od 27 lutego 2014 r. do 26 maja 2014 r.) i Sebastian Oleszczuk (p.o. Komendanta Placówki w dniach: od 06 lutego 
do 05 maja 2016 r.). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
3 m. in. w zakresie przekazywania informacji o liczbie zarejestrowanych oświadczeń/zezwoleń na pracę oraz liczby 
cudzoziemców zgłaszanych przez poszczególnych pracodawców do ubezpieczeń społecznych. 
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pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy, 
jakkolwiek miała wpływ zarówno na identyfikację, jak i na postępowanie względem 
określonych podmiotów, nie pozwoliła na systemowe wyeliminowanie procederu 
wykorzystywania rejestracji oświadczeń/zezwoleń na pracę do wyłudzania wiz dla 
cudzoziemców. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewystarczającej liczby szkoleń 
funkcjonariuszy w zakresie kontroli legalności. NIK wskazuje również na niepełne 
wykonanie polecenia Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej 
dotyczącego przeprowadzania kontroli we wszystkich podmiotach, które 
zarejestrowały określoną liczbę oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców, 
co wynikało głównie z uwarunkowań organizacyjnych związanych z działalnością 
kontrolowanej jednostki (ograniczony zasób sił i środków będących w dyspozycji 
Komendanta i rosnąca w szybkim tempie liczba rejestrowanych 
oświadczeń/zezwoleń na pracę dla cudzoziemców). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie przez Straż Graniczną kontroli legalności 
powierzania pracy cudzoziemcom 

 
1.1. Placówka Straży Granicznej Poznań Ławica: 

 na koniec 2013 r. posiadała 100% ukompletowania etatowego (liczba 
funkcjonariuszy do stanu oczekiwanego). Z tego wybrane komórki 
organizacyjne posiadały odpowiednio następujące ukompletowanie: 

o zespół ds. legalności zatrudnienie - 100%, 
o zespół ds. działań kontrolnych i weryfikacyjnych – 100%, 
o zespół ds. migracji – 100%,  
o grupa operacyjno – śledcza – 90%; 

 na koniec 2014 r., 2015 r. i 2016 r. wartości te wynosiły odpowiednio: 
o Placówka - 100%, 100% i 89%, 
o zespół ds. legalności zatrudnienie - 100%, 100% i 75%, 
o zespół ds. działań kontrolnych i weryfikacyjnych – 100%, 100% i 90%, 
o zespół ds. 

migracji – 100%, 100% i 56%,  
o grupa operacyjno – śledcza – 86%, 91 % i 91%. 

(dowód: akta kontroli str. 298-306) 

Według obowiązującego w okresie objętym kontrolą NIK Wewnętrznego Podziału 
Zadań Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy (dalej: „Wewnętrzny 
Podział Zadań”)4 w skład struktury organizacyjnej Placówki SG wchodziły cztery 
Grupy: Do Spraw Cudzoziemców, Operacyjno-Śledcza, Służby Granicznej 
i Bezpieczeństwa Lotów. Ponadto w skład ww. grup wchodziły zespoły, w tym: 
w Grupie do Spraw Cudzoziemców -  Zespół ds. Działań Kontrolnych 
i Weryfikacyjnych i Zespół ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia oraz w Grupie 
Operacyjno-Śledczej: Zespół ds. Przestępstw i Wykroczeń. Zadania z zakresu 
objętego kontrolą NIK zostały określone dla ww. komórek organizacyjnych i ich 
pracowników. Szczegółowy zakres obowiązków Kierownictwa i pozostałych 
pracowników Placówki został określony w Etacie Nr 6 Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim5.  
                                                      
4 Sporządzonego dnia 31 lipca 2014 r. przez Komendanta Placówki SG i zatwierdzonego przez Komendanta Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Brak jest daty zatwierdzenia. Dokument wpłynął do Placówki w dniu 
29 sierpnia 2014 r.  
5 Wprowadzonym Zarządzeniem Organizacyjnym KPSG Nr 16 z dnia 15 kwietnia 2011 r. ws. organizacji wchodzących w skład 
Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia. 
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(dowód: akta kontroli str. 5-30) 
W ocenie Komendanta Placówki, nie była i nie jest ona odpowiednio przygotowana 
kadrowo do realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a ustawy z dnia 
12 października 1990 r. o Straży Granicznej6.  Placówka posiada dedykowany do 
realizacji zadań Zespół ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia, w związku 
z powyższym, zdaniem Komendanta, jej organizacja jest optymalna, natomiast 
liczba personelu jest niewystarczająca. Jednostka organizacyjna realizuje zadania 
na obszarze 19 powiatów i 2 miast na prawach powiatu. W 2016 roku, 
w terytorialnym zasięgu działania PSG w Poznaniu-Ławicy zarejestrowano 77.653 
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom oraz 
wydano 4.966 zezwoleń na wykonywanie przez nich pracy. Wyłącznie w powiecie 
poznańskim w 2016 r. istniały 2.053 podmioty, które zarejestrowały przynajmniej 
jedno oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. 
Każdego roku Placówka notuje niemal 100% wzrost liczby rejestrowanych 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Pomimo 
powyższego, etat Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia pozostaje 
niezmienny od dnia jego utworzenia w strukturze placówki. 
Ponadto, Komendant podał, że liczba funkcjonariuszy przydzielona do wykonywania 
ww. zadań była wystarczająca w chwili utworzenia zespołu w 2011 roku. Natomiast 
pomimo gwałtownie wzrastającej liczby rejestrowanych oświadczeń i liczby 
zezwoleń na przestrzeni lat 2014-2016 etat Zespołu ds. Kontroli Legalności 
Zatrudnienia nie uległ zmianie i nadal wynosi 6 funkcjonariuszy, z których jeden, 
w okresie od września 2016 r. do chwili obecnej, przebywa w sposób ciągły na 
zwolnieniu lekarskim i urlopie rodzicielskim. Wobec powyższego, ukompletowanie 
Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia wynosi 100%. Optymalnym 
rozwiązaniem byłoby zwiększenie etatu w Zespole ds. Kontroli Legalności 
Zatrudnienia o jedno stanowisko starszego specjalisty i jedno stanowisko starszego 
kontrolera. 
W dniu 11 kwietnia 2017 r., Komendant wystąpił do Komendanta Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim z wnioskiem o zmianę struktury 
etatowej w postaci przeniesienia jednego stanowiska starszego kontrolera z Zespołu 
ds. Migracji do Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 316-321) 

1.2. Funkcjonariusze, którym powierzono wykonywanie zadań z zakresu kontroli 
legalności zatrudnienia, zostali przeszkoleni w związku z pełnionymi obowiązkami, 
z tym że część funkcjonariuszy szkolenia te odbyła przed 2014 r. (np. w 2009 r.). 

(dowód: akta kontroli str.307-315) 

1.3. Stan wyposażenia Placówki zdaniem Komendanta był wystarczający                        
do realizacji zadań z zakresu kontroli legalności zatrudnienia czy innych zagadnień 
związanych z procesem wyłudzania wiz przez cudzoziemców. 

(dowód: akta kontroli 298-306 i 316-321) 

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

Częstotliwość i liczba szkoleń funkcjonariuszy w zakresie kontroli legalności 
zatrudnienia, w ocenie NIK, była niewystarczająca. W latach 2014 - 2015, dla 
funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Legalności Zatrudnienia nie przeprowadzano 
szkoleń dedykowanych temu zagadnieniu. W 2016 r. przeszkolono dwóch 
funkcjonariuszy (z sześciu) w zakresie legalności wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzania im 

                                                      
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 ze zm. 
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pracy oraz dwóch funkcjonariuszy wzięło udział w warsztatach w zakresie kontroli 
legalności zatrudnienia. Pozostali funkcjonariusze szkolenia takie odbyli np. 
w 2009 r., 2010 r. i 2013 r. 
Jak wyjaśnił Kierownik Zespołu ds. legalności zatrudnienia, czterech z sześciu 
obecnych funkcjonariuszy Zespołu, tożsame szkolenia odbyło przed 2014 r. Zasady 
przeprowadzania przedmiotowej kontroli określają przepisy z 2009 r., które nie 
uległy poważnym zmianom. Natomiast wszystkie zmiany przepisów im 
towarzyszące, a mające wpływ na prowadzone czynności kontrolne łącznie z ich 
omówieniem zawierają wytyczne Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG (wytyczne 
i zalecenia trafiają do funkcjonariuszy Zespołu). 
Komendant wyjaśnił, że szkolenia dedykowane dla funkcjonariuszy Zespołu ds. KLZ 
przeprowadzane są przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
w Lubaniu. Szkolenia prowadzone są na dwóch poziomach tj. szkolenie 
podstawowe (dla funkcjonariuszy rozpoczynających służbę w obszarze zadań 
zespołu) oraz w formie warsztatów (doskonalące dla funkcjonariuszy wykonujących 
już obowiązki w tym zakresie). Zasady przeprowadzania przedmiotowej kontroli 
określają przepisy z 2009 r., które nie uległy poważnym zmianom, opisane one 
zostały również w wytycznych Zarządu ds. Cudzoziemców Komedy Głównej Straży 
Granicznej oraz Wydziału ds. Cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej (dalej: NOSG). Co istotne, począwszy od 2016 r. Wydział ds. 
Cudzoziemców NOSG organizuje warsztaty w zakresie zadań Zespołu ds. KLZ dla 
funkcjonariuszy wszystkich podległych Placówek. Mają one na celu wymianę 
doświadczeń. Zdaniem Komendanta, liczba szkoleń oraz ich częstotliwość była 
zatem wystarczająca. 

(dowód: akta kontroli str. 307, 316-321) 

NIK podkreśla, że w okresie tym mimo, że zasady prowadzenia kontroli nie uległy 
zasadniczej zmianie to zmodyfikowano wiele regulacji prawnych np. związanych 
z prawem pracy czy prawem ubezpieczeń społecznych. Znacząco wzrosła także 
liczba cudzoziemców podejmujących zatrudnienie.  

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w 2016 roku stan ukompletowania 
Placówki nie odpowiadał stanowi oczekiwanemu (optymalnemu) do realizacji zadań. 
Utrzymanie takiego stanu, zważywszy na wzrost liczby cudzoziemców może 
znacznie utrudniać prawidłowe wykonywanie zadań przez Placówkę. Zjawisko to 
zostało opisane w pkt. 2.2 i 2.9 niniejszego wystąpienia. W ocenie NIK, należy 
rozważyć możliwości podjęcia działań w celu zwiększenia stopnia ukompletowania 
Placówki. 

2. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Wewnętrznym Podziale Zadań 
określono zadania dla poszczególnych grup tworzących strukturę Placówki SG, ale 
nie określono zadań dla zespołów wchodzących w skład tych grup. Ustalenie zadań 
dla poszczególnych zespołów było możliwe tylko poprzez analizę zakresów 
czynności poszczególnych pracowników wchodzących w skład danego zespołu. 
Komendant Placówki SG podał w wyjaśnieniach, że wewnętrzny podział zadań 
Placówki jest głównym dokumentem traktującym o podziale zadań pomiędzy 
poszczególne komórki placówki i podstawą przy redagowaniu szczegółowych 
zakresów obowiązków i uprawnień poszczególnych funkcjonariuszy. Dzielenie 
zadań dla grup pomiędzy poszczególne zespoły uznał on za niezasadne, ponieważ 
zadania te często przenikają się, a funkcjonariusze zespołów uzupełniają się w ich 
realizacji, zaś zadania poszczególnych funkcjonariuszy zawarte zostały 
w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień. Zdaniem NIK, skoro 
z Wewnętrznego Podziału Zadań wynika struktura organizacyjna Placówki 
w szczegółowości: grupa i podległe jej zespoły, to właściwym byłoby jednoznaczne 
i przejrzyste przypisanie zadań dla poszczególnych zespołów każdej z grup. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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(dowód: akta kontroli str. 5-22, 67-81) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

2. 2. Wywiązywanie się Placówki SG z zadań określonych w art. 1 
ust. 2 pkt 13a ustawy o Straży Granicznej 
 
2.1. Placówka w kontrolowanym okresie uzyskiwała następujące roczne oceny 
kluczowych działań:  

a) w zakresie legalności zatrudnienia oraz zwalczania nielegalnej migracji: 

w 2015 r. Placówka uzyskała 2.234,0 pkt,  co dało ocenę: „w normie”, 

w 2016 r. Placówka uzyskała 2.837 pkt, co dało ocenę: „w normie”, 
b) w zakresie obciążenia pracą funkcjonariuszy Placówki: 

- w 2015 r.: uzyskanie przez Placówkę 2.652,2 pkt, oznaczało 89,3% 
średniego obciążenia i dawało ocenę: „umiarkowane”, 
- w 2016 r.: uzyskanie przez Placówkę 2.837,5 pkt, oznaczało 66,0%  
średniego obciążenia i dawało ocenę: „małe”. 

Ponadto, według wyników badania przez NOSG jakości pracy poszczególnych 
placówek SG wchodzących w jego skład (w skład Nadodrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzańskim wchodzi dziesięć placówek z siedzibami 
w Tuplicach, Kaliszu, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze-Babimoście, 
Zgorzelcu, Świecku, Wrocławiu-Starachowicach, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy 
i Poznaniu-Ławicy) dla Placówki Poznań Ławica: 

a) 2015 r.: 

 dla podzadania 2.5.3.: Realizacja polityki migracyjnej i azylowej UE na 
terytorium RP, cel: ograniczenie liczby osób przebywających 
nielegalnie na terytorium RP średni miernik wyniósł 1.000 osób. 
Faktyczna liczba cudzoziemców, którzy opuścili terytorium RP 
w wyniku działań SG wyniosła 1.759 osób, w tym 91 osób (9,1%) 
dotyczyło Placówki SG, 

 dla podzadania 2.5.3.3.: Ocena legalności pobytu cudzoziemców, cel: 
zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie legalności pobytu i 
legalności zatrudnienia cudzoziemców średni miernik wyniósł 1.400 
kontroli. Faktyczna liczba przeprowadzonych przez SG kontroli 
wyniosła 2.501, w tym 212 kontroli (15,1%) dotyczyło Placówki SG; 

b) w 2016 r.: 

  dla podzadania 2.5.2.2. Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz 
sprawy cudzoziemców, cel: ograniczenie liczby osób przebywających 
nielegalnie na terytorium RP, średni  miernik: liczba cudzoziemców, 
którym SG zorganizowała powrót do kraju trzeciego do liczby osób, 
którym wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu wyniósł 83,0%, 
Placówka SG osiągnęła 82,7%, 

 dla Działania 2.5.2.2.: Ocena legalności pobytu cudzoziemców, cel: 
zapewnienie przestrzegania [przepisów w zakresie legalności pobytu 
i legalności zatrudnienia cudzoziemców, średni miernik: liczba 
kontroli zakończonych ujawnieniem naruszeń przepisów do 
całkowitej liczby wszystkich kontroli przeprowadzonych w tym 
zakresie wynosił 85,0%, Placówka SG osiągnęła 89,7%. 

Komendant Placówki SG podał w wyjaśnieniu, że poziom osiąganego miernika przy 
realizacji tego zadania jest w Placówce SG oceniany co kwartał, a po każdym 

Ocena cząstkowa 
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okresie sprawozdawczym odbywa naradę z kierownikiem Grupy Do Spraw 
Cudzoziemców i właściwym zastępcą. Nie podejmował on działań zmierzających do 
zwiększenia obciążenia pracą funkcjonariuszy realizujących zadania w zakresie 
zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji z uwagi na to, że ocena obciążenia 
pracą, dokonywana przez Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej SG, 
obejmuje działalność Placówki wykraczającą poza przedmiotowe zadanie oraz 
uwzględnia funkcjonariuszy realizujących zadania na rzecz innych komórek 
organizacyjnych placówki (zespół postępowań granicznych). Zdaniem Komendanta, 
przekroczenie ww. mierników nie pociągało za sobą potrzeby wprowadzania działań 
naprawczych a realizacja zadania kształtuje się na poziomie dobrym, ilość 
podejmowanych czynności kontrolnych i wykonywanych zadań służbowych przez 
funkcjonariuszy Grupy ds. cudzoziemców nie pozwala na ich zwiększenie, przy tej 
samej liczbie funkcjonariuszy, bez uszczerbku dla jakości i profesjonalizmu 
podejmowanych działań, oceniając działalność placówek, przyjmuje się określone 
dla oddziału wartości mierników realizacji budżetu Straży Granicznej w układzie 
zadaniowym.  

(dowód: akta kontroli str. 67-81, 104-120) 
 

2.2. Placówka, w latach 2014-2016 przeprowadziła, na podstawie art. 1 ust. 13a 
ustawy o Straży Granicznej, 161 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, 
w tym w 2014 r. 52 kontrole, w 2015 r.: 54 kontrole i w 2016 r.: 55 kontroli. 
Kontrolami objęto łącznie 3.528 cudzoziemców, w tym w poszczególnych latach 
odpowiednio: 962, 516 i 2.050 cudzoziemców. Placówka, na podstawie porozumień 
z dnia 10 lipca 2012 r., zawartych z 19 powiatowymi urzędami pracy7, dysponowała 
wiedzą na temat łącznej liczby oświadczeń zarejestrowanych w tych urzędach. 
W okresie objętym kontrolą było to łącznie 122.260 oświadczeń, w tym 
w poszczególnych latach odpowiednio: 12.662 szt., 31.945 szt. i 77.653 szt. 
Placówka nie posiada danych o liczbie podmiotów, które na terenie działania 
zarejestrowały oświadczenia za 2014 i 2015 r. W 2016 r. podmiotów tych było 3.966. 
Ponadto Placówka przeprowadziła w okresie objętym kontrolą NIK działania 
kontrolno-weryfikacyjne dotyczące łącznie 115 podmiotów (w tym: w 2014 r. 20, 
w 2015 r. 43 i w 2016 r. 54 podmioty) skontrolowanych na miejscu na podstawie 
przesłanek zebranych przez Zespól ds. Działań Kontrolno-Weryfikacyjnych w Grupie 
ds. Cudzoziemców (ok. 70% ww. postępowań zostało podjętych z własnej inicjatywy 
Placówki). Nieprawidłowości stwierdzono w 20 przypadkach (w tym odpowiednio 
u 1, 9 i 10 podmiotów), z czego w 10 przypadkach stwierdzano brak możliwości 
zatrudnienia cudzoziemców przez zgłaszające je podmioty a w 10 przypadkach - 
brak możliwości ustalenia zakresu działalności podmiotu. Ww. ustalenia skutkowały:  

 sporządzaniem pism dot. rozważenia  wykreślenia danych firmy z CEIDG lub 
KRS (7 przypadków),  

 w ramach konsultacji wizowych - pisma do polskich organów wizowych ws. 
weryfikowanych podmiotów do wykorzystania w podejmowanych decyzjach 
wizowych (22 przypadki), 

 wnioskowaniem do Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG o wpis danych do 
systemu teleinformatycznego SG w celu weryfikacji warunków wjazdu 
i pobytu z celem wydania wizy cudzoziemcowi (łącznie: 5.090  wniosków 
dotyczących 8.310 cudzoziemców, w tym poszczególnych latach 
odpowiednio: 22 wniosków dot. 602 cudzoziemców, 967 wniosków dot. 
1.565 cudzoziemców i 4.101 wniosków dot. 5.963 cudzoziemców), 

                                                      
7 Tzn. wszystkimi właściwymi miejscowo dla obszaru działania Placówki. 



 

8 

 przekazaniem informacji do Państwowej Inspekcji Pracy (5 przypadków), do 
powiatowych urzędów pracy (7 przypadki) i do innych jednostek SG 
(8 przypadków).  

(dowód: akta kontroli str. 80-82, 175) 

Wyżej przedstawione działania kontrolno-weryfikacyjne Placówki nie były 
traktowane jako działania kontrolne, pomimo iż skutkowały stwierdzaniem istotnych 
nieprawidłowości i podejmowaniem przez Komendanta Placówki działań 
interwencyjnych i naprawczych. NIK wskazuje, że istota tych działań w wielu 
przypadkach była związana z zapobieganiem wyłudzania wiz przez cudzoziemców. 
Komendant Placówki podał w wyjaśnieniach, że prowadzone przez Placówkę Straży 
Granicznej w Poznaniu-Ławicy działania kontrolno-weryfikacyjne były i są 
traktowane przeze niego jako działania kontrolne. Natomiast czynności te nie są 
traktowane jako działania kontrolne na potrzeby danych statystycznych 
prowadzonych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej czy Komendę Główną 
Straży Granicznej. Placówka Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy, której 
przekazuje dane statystyczne w zakresie wskazanym i dookreślonym przez ww. 
jednostki nadrzędne. 

(dowód: akta kontroli str. 316-321) 

2.3. Zakres podejmowanych kontroli był jednolity tematycznie dla wszystkich 
kontrolowanych podmiotów i obejmował ustalenie stanu faktycznego w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzania im 
wykonywania pracy. Wyniki przeprowadzanych kontroli były analizowane w celu ich 
wykorzystania w kolejnych działaniach kontrolno-weryfikacyjnych. Analizy te 
prowadzone były na podstawie syntetycznych notatek służbowych, dotyczących 
stwierdzonych nieprawidłowości, ich skutków i działań podjętych przez Placówkę, 
sporządzanych przez wykonujących czynności kontrolne funkcjonariuszy Zespołu 
ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia i przedkładanych właściwemu merytorycznie 
kierownikowi zespołu i Kierownikowi Grupy ds. Spraw Cudzoziemców. Przyjęta 
forma analizy wyników kontroli służyła m.in. do wyboru podmiotów i liczby kontroli 
przeprowadzonych przez Placówkę w następnych latach. Komendant Placówki  
podał w wyjaśnieniach, że bezstronność przy typowaniu podmiotów do poddania 
czynnościom kontrolnym zapewniały przyjęte transparentne przesłanki, których 
wypełnienie powodowało uruchomienie procedury kontrolnej lub weryfikacyjnej, 
która następnie pozwalała podjąć decyzję co do dalszych kroków. Pierwszym 
kryterium było posiadanie przez placówkę wiarygodnej informacji o możliwości 
naruszenia przepisów w zakresie zatrudnienia cudzoziemców – obligatoryjne 
wszczęcie kontroli, zwykle bez powiadomienia kontrolowanego podmiotu. Za kolejne 
kryterium przyjęto podejrzenie, że w danym podmiocie może dochodzić do naruszeń 
przepisów z zakresu zatrudnienia. Następną w hierarchii przesłanek branych pod 
uwagę było powzięcie informacji o podmiocie, który zarejestrował w PUP 
„Oświadczenia…” w liczbie przekraczającej określoną liczbę szt. Biorąc pod uwagę 
proces typowania podmiotów do kontroli w oparciu o powyższe kryteria, nie 
szacowano ryzyka wystąpienia nieprawidłowości przy zachowywaniu bezstronności 
tego procesu. Funkcjonariusz po uzyskaniu dokumentu świadczącego o zaistnieniu 
którejś z w/w przesłanek podejmuje przewidziane przepisami prawa kroki. 

(dowód: akta kontroli str. 67-69, 168-171, 281-286, 297) 

Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował czynności mające na celu ustalenie 
stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności 
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz powierzania im wykonywania pracy. Kontrole te były podejmowane z inicjatywy 
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własnej Placówki, jak i na podstawie sygnałów pochodzących spoza niej, według 
trzech kryteriów istotności:  
a) posiadanie przez PSG wiarygodnej informacji o możliwości naruszenia 

przez dany podmiot przepisów w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. 
Informacja taka może zostać uzyskana w ramach prowadzonych innych 
czynności kontrolnych lub administracyjnych, 

b) uzasadnione podejrzenie, że w danym podmiocie może dochodzić do 
naruszeń przepisów z zakresu zatrudnienia, 

c) organ posiada informację, że dany podmiot zarejestrował znaczną liczbę 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom lub 
wystąpił o znaczną liczbę zezwoleń na wykonywanie pracy przez 
cudzoziemców. 

 

Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców wyraził pogląd, że - jego zdaniem - kontrola 
legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich 
działalności gospodarczej i powierzania im wykonywania pracy nie jest narzędziem 
przeciwdziałania wyłudzaniu wiz pod pretekstem podejmowania pracy przez 
cudzoziemców w Polsce. Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców ma 
stwierdzić stan faktyczny w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu 
zatrudnienia cudzoziemców w danym okresie czasu. Nie dokonuje się w jej toku 
oceny podmiotu czy osoby, w kontekście podjętych przez nie działań zmierzających 
do pozyskania pracowników-cudzoziemców. W ramach kontroli nie jest 
weryfikowana zasadność zatrudnienia cudzoziemców, adekwatność liczby 
zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
w stosunku do realnych możliwości zatrudnienia przez dany podmiot. Kontrola nie 
formułuje jakichkolwiek opinii w tym obszarze. Liczba przeprowadzonych kontroli 
legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich 
działalności gospodarczej i powierzania wykonywania pracy nie wpływa na 
zwiększenie lub zmniejszenie liczby rejestrowanych oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy lub wystąpień do wojewody o wydanie zezwoleń na 
wykonywanie pracy przez cudzoziemców, gdyż nie ma związku przyczynowo-
skutkowego między tymi działaniami. PSG, każdego roku notuje znaczny wzrost 
liczby rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom. Zjawisko to posiada różne przyczyny, wśród których można 
wymienić: spadek stopy bezrobocia w regionie (a w związku z tym zapotrzebowanie 
na pracowników, których nie można pozyskać na lokalnym rynku pracy), działania 
zmierzające do obniżenia kosztów pracy (poprzez pozyskanie pracowników 
deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, których wymagania finansowe są 
niższe), brak lokalnych pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia w sektorach 
pracy tzw. 3Ds (dirty, dangerous and demanding) oraz uproszczona i bezkosztowa 
procedura rejestracji w stosunku do wydania przez wojewodę zezwolenia na 
wykonywanie pracy. Zdaniem Kierownika ww. Grupy, osobnym zagadnieniem 
pozostaje wykorzystanie uproszczonej procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom do celów wyłudzenia polskiej wizy, 
i w konsekwencji, wjazd na terytorium państw Strefy Schengen. Osoby dokonujące 
rejestracji oświadczeń uzyskują z tego tytułu korzyść finansową, a cudzoziemcy, 
prawo wjazdu do RP. Zjawisko to zostało zidentyfikowane przez Straż Graniczną, 
jednakże brak jest adekwatnych narzędzi prawnych do przeciwdziałania mu. 
Ponadto podał on, że w jego ocenie, kontrola legalności wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzania im 
wykonywania pracy nie jest odpowiednim narzędziem do zapobiegania i zwalczania 
omawianego zjawiska, gdyż nie skutkuje jakimikolwiek sankcjami w stosunku do 
osób nadużywających tzw. procedury oświadczeniowej. Osoby rejestrujące 
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oświadczenia, których zamiarem nie jest faktyczne zatrudnienie cudzoziemców 
ponoszą odpowiedzialność karną jedynie w przypadku, gdy kontrola legalności 
zatrudnienia wykaże, że cudzoziemcy, którzy zostali zatrudnieni wykonywali pracę 
wbrew obowiązującym przepisom. Cudzoziemcy, w stosunku do których 
zarejestrowano oświadczenia, a pracy nie podjęli nie podlegają jakiejkolwiek ocenie 
w trakcie przedmiotowej kontroli. Wskazał on, że cudzoziemiec, który otrzymał wizę 
w polskiej placówce dyplomatycznej na podstawie zarejestrowanego oświadczenia 
nie ma prawnego obowiązku podjęcia pracy w podmiocie rejestrującym 
oświadczenie.  

Placówka podjęła szereg działań zmierzających do przeciwdziałania działalności 
polegającej na wyłudzaniu wiz pod pretekstem podejmowania pracy przez 
cudzoziemców na terytorium RP. W pierwszym etapie nawiązano ścisły kontakt 
z osobami odpowiedzialnymi za rejestrację oświadczeń w Powiatowych Urzędach 
Pracy w terytorialnym zasięgu działania Placówki, celem przedstawienia problemu 
i możliwości jego zwalczania. Osoby te mają bezpośredni kontakt z rejestrującymi 
oświadczenia i posiadają najszerszą wiedzę w zakresie danych ilościowych. 
Utworzono w ten sposób swego rodzaju system wczesnego ostrzegania, w którym 
pracownicy PUP przekazują Straży Granicznej bieżące informację w obszarze 
możliwych nadużyć. 

W przypadku przekazania informacji o możliwych nadużyciach, 
funkcjonariusze PSG w Poznaniu-Ławicy prowadzą czynności służbowe 
zmierzające do potwierdzenia czy dany podmiot posiada realne możliwości 
zatrudnienia cudzoziemców. W chwili powzięcia uzasadnionych obaw, że może 
dochodzić do nadużyć przekazywana jest, za pośrednictwem Komendy Głównej 
Straży Granicznej, informacja służbowa do polskich placówek dyplomatycznych 
celem wykorzystania w ramach prowadzonych postępowań o wydanie wizy. 

Placówka uczestniczyła również w procesie konsultacji wizowych w ramach 
których organy konsularne zwracają się o dokonanie ustaleń czy dany podmiot 
posiada faktyczną możliwość i zamiar zatrudnienia cudzoziemców. 

Ponadto podjęto działania zmierzające do ograniczenia wykorzystania 
uprzednio wydanych wiz poprzez uzyskiwanie od pracodawców informacji na temat 
cudzoziemców, którzy nie stawili się do pracy lub pracę porzucili. Funkcjonariusze 
Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy, w ramach własnej inicjatywy, 
przekazali Powiatowym Urzędom Pracy wzory zawiadomienia, w których 
pracodawca informuje, że zakończył współpracę z cudzoziemcem ze względu na 
niestawienie się do pracy lub jej porzucenie. Inicjatywa ta została chętnie podjęta 
przez PUP, które przekazują zawiadomienia pracodawcom rejestrującym 
oświadczenia (w niektórych przypadkach zawiadomienie zostało opublikowane na 
stronie internetowej PUP). Dane cudzoziemców, uzyskane od pracodawców 
w ramach takiego zawiadomienia, wprowadzane są do systemu teleinformatycznego 
Straży Granicznej i w chwili legitymowania lub odprawy granicznej prowadzona jest 
weryfikacja czy cudzoziemiec posługuje się wizą w celu, do jakiego została wydana. 
W przypadku stwierdzenia nadużyć, wiza jest cofana lub unieważniana. W wyniku 
tych działań, w 2014 roku skierowano do Komendy Głównej Straży Granicznej 
wnioski o wpis 602 cudzoziemców, w 2015 roku 1.565 cudzoziemców, zaś w 2016 r. 
5.963 cudzoziemców. 

(dowód: akta kontroli str. 33-57, 94-103, 121-142, 163-166, 281-286) 

2.4. Badanie próby złożonej z 60 szt. losowo wybranej dokumentacji (po 20 
dokumentacji w każdym roku) dotyczącej przeprowadzonych przez Placówkę 
w latach 2014-2016 kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
prowadzenia działalności gospodarczej i powierzania im wykonywania pracy u 60 
pracodawców, wykazało, że spośród skontrolowanych 1.402 cudzoziemców,  
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nieprawidłowości stwierdzono u 54 pracodawców i 282 pracowników, wydano 56 
decyzji administracyjnych zobowiązujących do powrotu oraz udzielono 99 pouczeń. 
Łączna kwota zasądzonych grzywien wyniosła 56.100,00 zł. Ponadto: 
a) Placówka, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy8 (ustawa 
o promocji zatrudnienia), każdorazowo występowała do właściwego sądu 
rejonowego z wnioskiem o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone 
nieprawidłowości. W badanej próbie wystąpiły 33 takie przypadki, w tym 
w 2014 r. 12, w 2015 r. 11 i w 2016 r. 10 przypadków, a łączna kwota grzywien 
zasądzonych w zbadanym okresie wyniosła odpowiednio: 30.500,00 zł, 
16.400,00 zł i 9.200,00 zł (do dnia kontroli NIK funkcjonariusze nie korzystali 
z przysługującego im prawa na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6a ustawy o Straży 
Granicznej w zw. z § 2 pkt 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży 
Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego9 
i w okresie objętym kontrolą NIK nie nakładali grzywien w formie mandatu); 

b) Placówka nie inicjowała i nie uczestniczyła w kontrolach inicjowanych przez inne 
organy, w myśl art. 10d ust. 22 i ust. 23 ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej. W sześciu przypadkach zawiadomiła na podstawie art. 10d 
ust. 23 ustawy o Straży Granicznej właściwe organy, o podejrzeniu naruszenia 
przepisów prawa w tym szczególności: w trzech przypadkach Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki, w dwóch przypadkach: Państwową Inspekcję Pracy 
i w jednym przypadku Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Innych organów 
nie powiadamiano a z dokumentacji kontrolnej nie wynikała taka konieczność. 

(dowód: akta kontroli str. 163-166, 281-286) 

2.5.-2.7. W okresie objętym kontrolą NIK, Placówka współdziałała, na podstawie art. 
10 d ust. 22 ustawy o Straży Granicznej, z Państwową Inspekcją Pracy. Stosowne 
porozumienie Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie 
Odrzańskim z Okręgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu10 zostało zawarte dnia 
6 sierpnia 2009 r., było ono zmienione w dniu 8 marca 2012 r.11 i na podstawie 
§ 2 ust. 2 obowiązywało także w Placówce SG. Przedmiotem ww. porozumienia było 
zapewnienie skutecznego współdziałania w zakresie realizacji zadań określonych 
przepisami prawa dla stron Porozumienia poprzez organizowanie i prowadzenie 
wspólnych przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie 
nielegalnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 
cudzoziemców: nieposiadających wymaganego zezwolenia na pobyt na terenie RP, 
nieposiadających zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, 
wykonujących pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone 
w zezwoleniu na pracę lub bez zawarcia wymaganych umów (o pracę, 
cywilnoprawnych), a także cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą 
niezgodnie z przepisami lub z naruszeniem innych przepisów szczególnych 
obowiązujących w tym zakresie. Przedmiotem Porozumienia z OIP było także 
ściganie wykroczeń określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach12 i w ustawie o promocji zatrudnienia.  
Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców podał w wyjaśnieniu, że wspólne kontrole 
prowadzone są sporadycznie, z uwagi na częściową zbieżność uprawnień obu 
organów w zakresie legalności zatrudnienia, w okresie objętym kontrolą NIK 

                                                      
8 Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm. 
9 Dz. U. z 2014 r. poz. 539 ze zm. 
10 Zawarte na podstawie porozumienia Komendanta Głównego Straży Granicznej i Głównego Inspektora Pracy z dnia 
18 kwietnia 2008 r. ws. zasad współdziałania Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.  
11 Ostatnio Porozumienie było zmienione w dniu 8 marca 2012 r. 
12 j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 234 poz. 1694 ze zm. 
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współpraca ta polegała: w 2014 r.: na przeprowadzeniu jednej wspólnej kontroli 
i otrzymaniu od OIP 12 informacji o wynikach kontroli; w 2015 r.: na 
przeprowadzeniu sześciu wspólnych działań i otrzymaniu od OIP 14 informacji 
o wynikach kontroli; w 2016 r.: na przeprowadzeniu dwóch wspólnych działań, 
otrzymaniu 54 informacji o wynikach kontroli. 

Placówka SG współpracowała także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, formą 
tej współpracy była możliwość bieżącego weryfikowania przez Placówkę niektórych 
danych poprzez wgląd w bazy danych prowadzone przez ZUS. 

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 121-123) 

2.8. Placówka SG posiadała wiedzę na temat procederu rejestrowania oświadczeń 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz występowania o zezwolenia na 
pracę przez działające na jej terenie podmioty, które nie miały możliwości ani 
zamiaru zatrudnienia cudzoziemców. Wiedza ta była gromadzona na podstawie 
informacji otrzymywanych od 19 powiatowych urzędów pracy, z którymi Placówka 
miała stosowne porozumienia. Wiedza ta wykorzystywana była przy planowaniu 
czynności kontrolnych i operacyjno-rozpoznawczych. 

W  wyniku takich czynności m. in. kierowano pisma o wykreślenie firmy z CEIDG lub 
KRS, kierowano pisma do polskich organów wizowych w sprawie weryfikowania 
podmiotów do wykorzystania w podejmowanych decyzjach wizowych oraz 
wnioskowano do Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG o wpis danych do systemu 
teleinformatycznego SG w celu weryfikacji warunków wjazdu i pobytu celem 
wydania wizy cudzoziemcowi. 

(dowód: akta kontroli str. 82, 121-123) 

2.9. Stan zatrudnienia cudzoziemców w ośmiu podmiotach, wybranych spośród 
podmiotów, które w 2016 r. zarejestrowały największą liczbę oświadczeń (wystąpiły 
o zezwolenia na pracę cudzoziemca) na terenie działalności służbowej Placówki 
SG, przedstawiał się w ten sposób, że na 2.779 zarejestrowanych oświadczeń na 
pracę w 2016 r., granicę przekroczyło 2.351 cudzoziemców, z czego pracę podjęło 
1.274. Z powyższego wynika, że 1.077 osób przekroczyło granicę RP i nie podjęło 
pracy (45,81%). 
Przykładowo firma O. zarejestrowała 237 oświadczeń, granicę przekroczyło 190 
cudzoziemców, a tylko jeden z nich podjął pracę (0,5%). Firma W. zarejestrowała 
479 oświadczeń, granicę przekroczyło 348 osób, a 151 z nich podjęło pracę 
(43,4%). 

(dowód: akta kontroli str. 62, 287) 
 

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

Pismem z dnia 19 marca 2015 r. (FAX/KG/CU/2087/IV/JN/15) Zastępca 
Komendanta PSG polecił m. in. przeprowadzanie kontroli w podmiotach, które 
zarejestrowały określoną liczbę oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców 
oraz ustalić czy osoby, którym wystawiono oświadczenia zgłosiły się do takich 
podmiotów, a w przypadku braku potwierdzenia czy przekroczyły granicę. 

Pomimo podjęcia, w ocenie NIK, adekwatnych do możliwości organizacyjnych 
jednostki działań, polecenie to nie zostało w pełni zrealizowane. Na 4413 podmioty 

                                                      
13 Za rok 2014 przyjęto dane szacunkowe: 2 podmioty, ponieważ dane nie były gromadzone, w związku z brakiem takiego 
obowiązku (dowód: akta kontroli str. 324). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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o wymaganej liczbie oświadczeń, w latach 2014-2016 skontrolowanych zostało 
przez Placówkę 9, a 34 poddane czynnościom weryfikacyjnym. Za okres 6 miesięcy 
wskazany w piśmie Zastępcy Komendanta NOSG z 30 września 2016 r. tj. od 1 
stycznia do 30 września 2016 r. w tym czasie z 29 podmiotów 25 objęto 
zainteresowaniem Placówki, z czego 19 objęto czynnościami weryfikacyjnymi, 
a w sześciu przeprowadzono kontrole legalności zatrudnienia (pismo Komendanta 
Placówki w piśmie z dnia 14 października 2016 r.). 

Komendant Placówki podał w odpowiedziach do Nadodrzańskiego Oddziału SG 
(z dnia 14 i 19 października 2016 r.), że w omawianym okresie prowadzono 
czynności w stosunku do zdecydowanej większości firm, które zarejestrowały 
w ostatnich sześciu miesiącach ponad określoną liczbę oświadczeń. Podał on, że 
z uwagi na skalę zjawiska (w I półroczu w rejonie służbowej odpowiedzialności 
Placówki zarejestrowano ok. 35 tys. oświadczeń), Placówka nie pozyskiwała danych 
osobowych wszystkich cudzoziemców, wobec czego niemożliwe jest wskazanie 
liczby cudzoziemców przekraczających granicę RP na podstawie ww. oświadczeń, 
a w szczególności – w rozróżnieniu na poszczególnych pracodawców (w związku 
z niewprowadzaniem do systemu w trakcie odprawy granicznej, danych dotyczących 
dokumentów uzupełniających). Poinformował on także, iż łączna liczba 
cudzoziemców, którzy w ww. okresie stawili się do pracy, wyniosła 8.704 osoby oraz 
że z przyczyn obiektywnych nie posiada innych danych, wskazując, że do 14 
października 2016 r. powiatowe urzędy pracy z obszaru działania Placówki 
zarejestrowały 20.425 oświadczeń od podmiotów, które wydały wskazaną 
poleceniem liczbę i więcej takich oświadczeń. Ustalenie liczby osób, które wjechały 
w tym czasie na teren RP wymagałoby sprawdzenia ok. 13.000 oświadczeń, na co 
nie pozwalał zasób sił i środków Placówki. Według jego szacunków do takich 
czynności należałoby oddelegować 10 funkcjonariuszy przez minimum siedem dni 
roboczych, a takich rezerw Placówka nie posiada. Podał on także, że przyjęty model 
działania skutecznie pozwala na monitoring zjawiska i ujawnianie nadużyć w tym 
obszarze. 
W złożonych w trakcie kontroli wyjaśnieniach podał, że prowadzone przez Placówkę 
działania kontrolno-weryfikacyjne były i są traktowane przeze niego jako działania 
kontrolne. NIK podziela pogląd, że przy rosnącej liczbie oświadczeń, Placówka ma 
ograniczone uwarunkowania organizacyjne, jednak czynności weryfikacyjno-
kontrolnych, w myśl wskazanego wyżej polecenia, nie można traktować jako 
kontrole.  

(dowód: akta kontroli str. 73-79, 252-253, 316-324) 

1. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Placówkę w 2016 r. w stosunku do 
2014 r., zwiększała się o 5,8 % (z 52 do 55 kontroli). W tym samym czasie nastąpił 
wzrost liczby złożonych oświadczeń o 613% (z 12.662 sztuk do 77.653 sztuk). 
Kontrole przeprowadzone w 2016 r. objęły 1,4% podmiotów, które zarejestrowały 
wskazane wyżej oświadczenia (55 z 3.966). W związku z tym, przy tak znaczącym 
wzroście zarejestrowanych oświadczeń i przy niemal takiej samej liczbie podmiotów 
faktycznie skontrolowanych, skuteczność działalności prewencyjnej i kontrolnej 
uległa zmniejszeniu, z przyczyn niezależnych od Placówki. W ocenie NIK, należy 
rozważyć możliwości podjęcia działań w celu zwiększenia możliwości 
prewencyjnych i kontrolnych Placówki.  

2. Obowiązujące w okresie objętym kontrolą NIK Porozumienie z OIP zawierało 
m.in. wykaz pracowników odpowiedzialnych za koordynację współdziałania 
pomiędzy ww. stronami porozumienia. Ze strony Straży Granicznej byli to dwaj 
pracownicy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim 
a ze strony OIP w Poznaniu – troje pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Poznaniu. Z dokumentacji przedłożonej do kontroli i z wyjaśnień pracowników 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Placówki wynika, że dokumentacja dotycząca przypadków wymagających 
przekazania informacji o nieprawidłowościach wymagających interwencji OIP, była 
przekazywana do OIP za pośrednictwem ww. pracowników Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, co wydłużało czas 
przekazywania tych informacji. Komendant Placówki, wyjaśniając, jakie były skutki 
ewentualnych opóźnień wynikających z ww. organizacji pracy wynikającej z ww. 
Porozumienia, podał, że w latach w 2014-2016 nie stwierdzono skutków dla PSG 
w Poznaniu-Ławicy w związku z opóźnieniami w przekazywaniu informacji, 
wynikającymi z realizacji Porozumienia Okręgowego Inspektoratu Pracy 
z Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie 
Odrzańskim. 
Zdaniem NIK, celowym działaniem, byłoby wyznaczenie przez Komendanta 
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim osób 
koordynujących współdziałanie pomiędzy stronami porozumienia, także spośród 
pracowników Placówki, a nie tylko Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 
w Krośnie Odrzańskim. 

 (dowód: akta kontroli str.143-161, 316-321) 

3. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na czaso- i materiałochłonny sposób 
dokumentowania czynności kontrolnych, wykonywanych przez funkcjonariuszy 
Placówki w kontrolowanych podmiotach. Polegał on na szczegółowym 
dokumentowaniu, zarówno stanu prawidłowego jak i stwierdzanych 
nieprawidłowości. Skutkowało to gromadzeniem znacznej ilości akt kontroli. 
Przykładowo kontrola nr 6/16, przeprowadzona w 2016 r. w podmiocie M. objęła 667 
cudzoziemców i wykazała dwie nieprawidłowości w zatrudnieniu (w odniesieniu do 
jednego zatrudnionego pracownika i zatrudniającego go pracodawcy), natomiast 
zgromadzona w toku ww. kontroli dokumentacja liczyła aż 5.670 stron akt zebranych 
w 14 tomach. Obejmowała m.in. uwierzytelnione przez pracodawcę kopie 
dokumentacji pracowniczej dotyczącej wszystkich 667 zatrudnionych 
cudzoziemców. Sporządzenie ww. dokumentacji wiązało się więc z koniecznością 
ponoszenia znacznych nakładów czasu i środków na kopiowanie dokumentów 
potwierdzających prawidłowy status cudzoziemca w Polsce. NIK wskazuje, że 
w Placówce dotychczas nie uregulowano szczegółowego trybu dokumentowania 
przez funkcjonariuszy ustaleń kontroli a dokumentowanie to można by uprościć: 
w razie niestwierdzania przez funkcjonariuszy nieprawidłowości w zatrudnianiu 
cudzoziemców, można by ograniczyć dokumentowanie do formy sumarycznych 
zestawień, sporządzanych przez funkcjonariuszy i potwierdzonych za zgodność 
z dokumentacją źródłową przez kontrolowanego pracodawcę (a więc bez 
uszczerbku dla rzetelności postępowań kontrolnych), ograniczając szczegółowe 
dokumentowanie jedynie do przypadków stwierdzanych nieprawidłowości. 
Komendant Placówki SG podał w wyjaśnieniach, że sposób dokumentowania 
kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia 
działalności gospodarczej i powierzania im wykonywania pracy w postaci 
gromadzenia w aktach wszelkich zebranych kopii dokumentów potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem, w tym również dokumentów dotyczących legalnie 
zatrudnionych cudzoziemców wynika z praktyki stosowanej w całym Nadodrzańskim 
Oddziale Straży Granicznej i nie znajduje oparcia w aktach prawa oraz wytycznych 
związanych z ww. kontrolą. Jednocześnie żadne akty prawa oraz wytyczne nie 
wykluczają stosowania takich rozwiązań, co zostało potwierdzone w trakcie wizyty 
monitorującej przedstawiciela Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży 
Granicznej 22 kwietnia 2016 r. Jednocześnie Komendant podał, że ze względów 
praktycznych należałoby stosować model polegający na gromadzeniu w aktach 
kontroli jedynie kopii dokumentów potwierdzających naruszenia przepisów prawa. 
Powyższe pozwoliłoby na ograniczenie obszerności akt oraz odciążyłoby 
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funkcjonariuszy od prac administracyjnych w postaci sporządzania równie 
obszernych spisów treści akt, co w konsekwencji wpłynęłoby na zwiększenie liczby 
prowadzonych kontroli. 
Zdaniem NIK, celowym byłoby rozważenie możliwości, przy braku nieprawidłowości, 
zmiany sposobu dokumentowania przez funkcjonariuszy ustaleń kontroli, tak aby 
zmniejszyć ich czasochłonność. 

(dowód: akta kontroli str. 266-280, 316-321) 

3. Przestrzeganie praw pracowniczych przy zatrudnianiu 
i wykonywaniu pracy przez cudzoziemców 
3.1. Placówka, w przypadku powzięcia podejrzenia w trakcie kontroli co do braku 
legalności zatrudnienia cudzoziemców (podczas prowadzonych przez placówkę SG 
kontroli w podmiotach zatrudniających cudzoziemców) oraz nieprzestrzegania praw 
pracowniczych cudzoziemców, współpracowała z Państwową Inspekcją Pracy 
(Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu) poprzez stały, roboczy kontakt oraz 
podejmowanie wspólnych działań kontrolnych, w których Straż Graniczna prowadzi 
czynności z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców, natomiast 
Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi czynności dotyczące kontroli legalności ich 
zatrudnienia. Wspólne kontrole prowadzone były sporadycznie, z uwagi na 
zbieżność uprawnień z zakresu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. 
Przypadki uzasadniające przeprowadzenie wspólnych kontroli to: posiadanie 
wcześniejszej informacji, że w danym podmiocie pracę wykonują cudzoziemcy, 
którzy przebywają na terytorium RP niezgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym 
przypadku wniosek o przeprowadzenie wspólnej kontroli pochodzi od OIP); 
posiadanie wcześniejszej informacji, że w danym podmiocie może dochodzić do 
naruszenia praw pracowniczych lub bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym 
przypadku wniosek o przeprowadzenie wspólnej kontroli pochodzi od SG); 
kontrolowany podmiot zatrudnia znaczną liczbę cudzoziemców wykonujących pracę 
na dużym obszarze, co skutkuje koniecznością zaangażowania jak największej 
liczby funkcjonariuszy i inspektorów w celu rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia 
działań kontrolnych (w tym przypadku wniosek o przeprowadzenie wspólnej kontroli 
może pochodzić od obu organów). 
 Kierownik Grupy do spraw Cudzoziemców podał w wyjaśnieniach, że co do 
zasady każdy z organów prowadzi własne kontrole, w uzasadnionych wypadkach 
następuje jednak koordynacja działań celem uniknięcia w tym samym czasie kontroli 
w danym podmiocie przez oba organy. Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Poznaniu przekazuje do PSG w Poznaniu-Ławica poprzez Nadodrzański Oddział 
SG informacje w sprawie ujawnionych w toku prowadzonych przez siebie kontroli 
naruszeń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców. Informacje te zawierają 
potwierdzony za zgodność protokół z kontroli. Przekazane wyniki kontroli PIP 
podlegają analizie pod kątem zasadności wszczęcia postępowania w sprawie 
zobowiązania do powrotu cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy dotyczące 
zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 143, 168-171, 174) 

3.2.-3.3. Najwyższa Izba Kontroli na podstawie zleconych dziesięciu kontroli do 
wykonania przez Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu14 ustaliła, że w okresie 
objętym kontrolą NIK: 

a) liczba cudzoziemców, którzy faktycznie zostali zatrudnieni średnio wyniosła 
2.624 (41,0% zgłoszonych) i byli oni zatrudniani na podstawie umów zleceń, 

                                                      
14 Dotyczących losowo wybranych 10 podmiotów spośród podmiotów, które na koniec 2016 r. wystąpiły o zatrudnienie 
cudzoziemców, w tym podmiotów, co do których istniało podejrzenie, że nie przestrzegają praw pracowniczych cudzoziemców 
i zarejestrowały znaczna liczbę oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. 

Opis stanu 
faktycznego 
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b) w jednym przypadku nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza, 
prowadzone jest postępowanie pod nadzorem prokuratury, 
Firma B. zarejestrowała 128 oświadczeń w 2015 r. i 55 oświadczeń w 2016 r. 
Firma nie figuruje w rejestrze płatników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Pod wskazanym adresem siedziby spółki w Krajowym Rejestrze sądowym 
nie jest i nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza. 

c) w przypadku sześciu podmiotów warunki zatrudnienia były zgodne 
z decyzjami wojewody i deklarowanymi w oświadczeniach, w jednym – nie, 
w pozostałych przypadkach, nie kontrolowano warunków pracy, z uwagi na 
fakt, iż osoby wykonujące zlecenia kierowane są do pracy do innych 
podmiotów, 

d) na sześć podmiotów, w dwóch były przestrzegane wszystkie obowiązujące 
przepisy prawa pracy, w pozostałych czterech - brak było szkoleń bhp 
i orzeczeń lekarskich o możliwości zatrudnienia, 

e) w siedmiu przypadkach skontrolowane podmioty nie miały statusu 
pracodawcy, w sześciu prowadziły agencje pracy tymczasowej. 

Przykładowo w firmie U. ustalono, że zostało zarejestrowanych 14 oświadczeń 
w 2015 r. i 347 oświadczeń w 2016 r. W firmie tej, w sumie, podjęło pracę 196 
cudzoziemców. W toku kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła braki 
dotyczące szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wstępnych 
orzeczeń lekarskich i nieprawidłowości dotyczące prowadzenia akt osobowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 58-60, 288) 

Analiza danych dotyczących ośmiu podmiotów, które w 2016 r. zarejestrowały  
łącznie 2.784 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom wykazała, że podmioty te zgłosiły do ubezpieczenia w ZUS 
następującą liczbę pracowników: w I kw.: 183, w II kw.: 357, w III kw.: 623 i w IV kw.: 
840 pracowników, co stanowiło odpowiednio 6,6%, 12,8%, 22,4% i 30,2% 
w stosunku do liczy oświadczeń zarejestrowanych w 2016 r. 
Przykładowo firma O. w 2016 r. zarejestrowała 237 oświadczeń, a do ZUS zgłosiła 
jedną osobę, a firma W. zarejestrowała 380 oświadczeń, a do ZUS nie zgłoszono 
nikogo. 
Podmioty te wykazywały w 2015 r. przychody w łącznej kwocie 83.472.070,06 zł, 
w tym trzy z nich nie osiągnęły żadnego przychodu. 
Przykładowo firma W., w 2016 r. zarejestrowała 479 oświadczeń i osiągnęła 
przychód w kwocie 0 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 63-66a, 163-167) 

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

IV. Wnioski  
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli15, wnosi o: 

1) cykliczne prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy w ramach tematyki 
legalności zatrudnienia, 

2) rozważenie możliwości podjęcia działań o charakterze techniczno-
organizacyjnym w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań z zakresu 
przeciwdziałania wyłudzaniu wiz pod pozorem zatrudnienia na terenie RP. 

                                                      
15 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

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

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

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

 

Poznań, dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler Dyrektor 
z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Piotr Białka 

główny specjalista k. p. 

 

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