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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 Rzeszowie. 

Kontrolerzy Stefan Gados, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/56/2017 z dnia 
20 kwietnia 2017 r. 

Sławomir Kochman, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/55/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-4) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Aleja Jana Chrystiana Szucha 23, 00-580 
Warszawa1. 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Witold Waszczykowski – Minister Spraw Zagranicznych. 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt, iż MSZ prawidłowo zidentyfikowało 
główne problemy związane z wyłudzaniem wiz pod pretekstem zatrudnienia na 
terenie RP.  
MSZ stwierdziło m.in., że obecny tryb bezwarunkowej rejestracji oświadczeń 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi służy procederowi ich pozyskiwania 
przez podmioty nie mające jakichkolwiek zdolności do realnego powierzenia pracy, 
a następnie obrotu pozorowanymi oświadczeniami dla wyłudzania wiz. Ministerstwo 
zdiagnozowało także, że dokumenty te (oświadczenia) stały się na masową skalę 
przedmiotem nielegalnego obrotu, przysparzając zarówno ukraińskim, jak i polskim 
pośrednikom znaczących dochodów. 
 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia funkcjonowanie systemu wydawania 
wiz, w sytuacji gdy Ministerstwo nie dysponowało odpowiednimi narzędziami 
i instrumentami organizacyjno–prawnymi, które skutecznie zapobiegałyby 
wyłudzaniu wiz pod pretekstem podejmowania pracy na terenie RP. Konsulowie nie 
dysponowali żadnymi systemowymi  narzędziami  skutecznej weryfikacji rzetelności 
zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oświadczeń w oparciu o które 
wydawano wizy. Rosnące dynamicznie zapotrzebowanie na wizy (na Ukrainie) 
znacząco przewyższało możliwości urzędów konsularnych, w zakresie sprawdzania 
wiarygodności oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wizy w ramach 
tzw. uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. Wobec ogromnej liczby 

                                                      
1 zwane dalej Ministerstwem lub MSZ 
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. 
W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 

Ocena ogólna 
z uzasadnieniem2 
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wniosków wizowych oraz zbyt małej w stosunku do potrzeb obsady kadrowej 
urzędów konsularnych na Ukrainie stosowano rozwiązanie skutkujące ograniczonym 
badaniem wiarygodności oświadczeń poprzez konsultacje krajowe i zasięganie 
informacji w poszczególnych urzędach, przyjmując, że  podane we wnioskach dane 
są wiarygodne – chyba że konsulat uzyskał wcześniej informacje od innych organów 
wskazujące na nierzetelność danych.  
Mając na uwadze powyższe w ocenie Najwyższej Izby Kontroli obowiązek badania 
wiarygodności i autentyczności dokumentów określony w art. 21 ust. 7 
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego3 oraz art. 65 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o cudzoziemcach4 nie mógł być prawidłowo realizowany. 
 
NIK negatywnie ocenia nie przeprowadzenie w latach 2014-2016 w niektórych 
placówkach konsularnych na Wschodzie5 kontroli MSZ dotyczących rozpatrywania 
wniosków wizowych. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Struktura organizacyjna, podział zadań, kadr oraz problemy  dotyczące 
funkcjonowania systemu wizowego związane z obsługą cudzoziemców 
deklarujących podjęcie pracy w Polsce. 

 
Za problematykę wizową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  odpowiadał 
Departament Konsularny. Struktura Departamentu Konsularnego łączyła zasadę 
podziału terytorialnego i funkcjonalnego. Kwestie obsługi wizowej w urzędach 
konsularnych znajdowały się w zakresie kompetencji wydziałów terytorialnych 
(Wydział Europy, Wydział Wschodni, Wydział Ameryk, Afryki, Azji i Australii). 
W strukturze Wydziału Wschodniego znajdowało się stanowisko ds. koordynacji 
i nadzoru nad działaniami służby konsularnej na Ukrainie. W 2014 r. w Wydziale 
Wschodnim utworzono dodatkowe stanowisko ds. outsourcingu, analiz, koordynacji 
i wdrażania nowych procedur konsularnych. Kwestia wiz w celu wykonywania pracy 
na terenie RP (na podstawie zezwoleń lub oświadczeń) nie była  wydzielona 
w osobny segment zagadnień oraz traktowana jako oddzielna kategoria, 
podlegająca nadzorowi w odrębny sposób. Rozpatrywaniem wniosków wizowych 
oraz podejmowaniem decyzji o wydaniu wiz zajmowały się podległe MSZ urzędy 
konsularne. Wydawanie wiz, jako cały proces, objęte było nadzorem ze strony 
Departamentu Konsularnego.  
Ze względu na szczególną sytuację pod względem ilościowym i jakościowym 
procesu wizowego na Ukrainie, Departament Konsularny wdrożył szereg narzędzi 
monitoringu i nadzoru o charakterze szczególnym, opartych o system danych 
statystycznych i regularnych raportów, dostarczanych zarówno przez wszystkie 
urzędy konsularne, jak również działającego w ramach tzw. outsourcingu wizowego 
- usługodawcę zewnętrznego. 
Istotnym elementem procesu wizowego, mającym wpływ na działania Departamentu 
Konsularnego i uwzględnianym w systemie monitorowania i nadzoru, była sytuacja 
związana z wydawaniem wiz w celu podjęcia pracy, których udział w liczbie 
wszystkich wiz wydawanych na Ukrainie rósł w ubiegłych latach dynamicznie 
osiągając w 2014 r. 27 %, w 2015 r. 44 %, w 2016 r. 51 %. Łącznie na Ukrainie 
wydano: w 2014 r. - 833.259 wiz, w 2015 r. – 924.676 wiz, w 2016 r. – 1.267.326 
wiz. Departament Konsularny i Konsulaty RP miały dostęp do narzędzi 
                                                      
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) Nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Wizowy , zwanego dalej Wspólnotowym Kodeksem Wizowym 
4 ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990) 
5 kraje byłego ZSRR 
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raportujących oferowanych przez system informatyczny Wiza–Konsul, 
wykorzystywany do obsługi procesu wizowego. Miały one znaczenie dla obiektywnej 
oceny obciążeń i wydajności poszczególnych stanowisk pracy.   
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na polskie wizy, zwłaszcza w celu 
podjęcia pracy, Departament Konsularny podjął starania w celu uzyskania decyzji 
dotyczących wzmocnienia kadrowego urzędów konsularnych na Ukrainie. W 2016 r. 
z konsulatów w innych krajach przesunięto na stałe 4 etaty, delegowano czasowo 
urzędników konsularnych poprzez uruchomienie programu sezonowego wsparcia 
urzędów konsularnych przez przeszkolonych w Departamencie Konsularnym 
pracowników MSZ (łącznie 34 osoby – 67,5 osobomiesięcy). Koszt programu, 
sfinansowanego wyłącznie ze środków MSZ, wyniósł ok. 400 tys. zł.  
W związku z przeprowadzonymi w latach 2007- 2013 głębokimi redukcjami 
w służbie konsularnej, które doprowadziły do likwidacji 40 etatów w urzędach 
konsularnych i wpłynęły na ograniczenie możliwości przenoszenia etatów między 
placówkami, uwzględniając zapotrzebowanie na realizację czynności konsularnych, 
w szczególności na Ukrainie, z inicjatywy Departamentu Konsularnego  - MSZ  
podjęło działania w celu zwiększenia obsady etatowej konsulatów. W czerwcu 
2016 r przedstawiono Prezesowi Rady Ministrów wniosek w sprawie przyznania 
dodatkowych 69 etatów konsularnych, w tym 36 etatów konsularnych dla urzędów 
na Ukrainie. 
W piśmie z dnia 17 czerwca 2016 r. skierowanym  do Prezesa Rady Ministrów, 
Minister wskazał „pilną potrzebę wzmocnienia etatowego niektórych urzędów 
konsularnych, ze szczególnym uwzględnieniem placówek na Wschodzie”  
Kolejne wnioski były przedstawiane w sierpniu i listopadzie 2016r. Do czasu 
zakończenia niniejszej  kontroli, tj. do maja 2017r. MSZ nie udało się uzyskać 
decyzji o wyasygnowanie środków niezbędnych do utworzenia wnioskowanych 
etatów. Wobec powyższego Departament Konsularny uzyskał decyzję Ministra 
o kontynuowaniu w 2017r. finansowanego z budżetu MSZ programu wsparcia, 
w zakresie spraw wizowych, urzędów konsularnych na Ukrainie przez kierowanych 
tam czasowo pracowników MSZ. W trakcie prowadzonych szkoleń 
przedwyjazdowych kandydatów na konsulów a także narad–szkoleń dla konsulów 
na placówkach, które w odniesieniu do Ukrainy prowadzone były dwa razy do roku, 
a uczestniczyli w nich przedstawiciele kierownictwa Departamentu Konsularnego 
tematyka wiz w celu wykonywania pracy na terenie RP nie była wydzielana 
w osobny segment zagadnień.  
W notatce dla Ministra Grzegorza Schetyny z dnia 10 marca 2015 r. na temat 
niekorzystnych tendencji w procesie wydawania wiz przez polskie urzędy 
konsularne na Ukrainie Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego Andrzej 
Jasionowski stwierdził m.in. „Z założenia, oświadczenia o zamiarze powierzenia 
pracy miały wypełnić lukę na polskim rynku pracy, zwłaszcza w zakresie prac 
sezonowych i rolniczych . Dokumenty te – z powodu łatwości w ich uzyskaniu – są 
wykorzystywane przez wielu obywateli Ukrainy wyłącznie jako podstawa do 
ubiegania się o wizę krajową, bardzo często bez jakiegokolwiek powiązania 
z zamiarem podjęcia pracy. W ocenie urzędów konsularnych dokumenty te stały się 
na masową skalę przedmiotem nielegalnego obrotu, przysparzając zarówno 
ukraińskim, jak i polskim pośrednikom znaczących dochodów. (…) Sytuacja ta 
negatywnie rzutuje na wizerunek polskiej służby konsularnej na Ukrainie, jak 
również na autorytet państwa polskiego – wśród osób zdeterminowanych wyjazdem 
powstaje przeświadczenie, że jest to system albo aprobowany przez władze polskie 
albo przerastający ich możliwości kontrolne. Konsulowie nie dysponują żadnymi 
systemowymi instrumentami skutecznej weryfikacji rzetelności zarejestrowanych 
oświadczeń. Prowadzone na ich wniosek przez Straż Graniczną doraźne 
postępowania sprawdzające wobec podmiotów zaangażowanych w ten proceder 
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przynoszą jedynie ograniczone skutki i nie mogą znacząco wpłynąć na zmianę 
sytuacji." 
W notatce dla Ministra  z dnia 22.04.2016 r. dotyczącej problemów z bieżącą 
obsługą wizową w polskich urzędach konsularnych na Ukrainie Dyrektor 
Departamentu Konsularnego Andrzej Jasionowski stwierdził m.in. „Wyjątkowa 
łatwość uzyskiwania oświadczeń powiązana z brakiem skutecznych kontroli ich 
wykorzystywania zachęca do licznych nadużyć oraz aplikowania o wizy przez 
osoby, których rzeczywistym celem wyjazdu są inne państwa strefy Schengen (...) 
Rosnące dynamicznie w tym roku zapotrzebowanie znacząco przewyższa 
możliwość urzędów konsularnych - z przeprowadzonych analiz wynika, iż 
szacunkowy popyt na polskie wizy ze strony obywateli Ukrainy wynosi blisko 1,5 mln 
rocznie, przy naszej obecnej zdolności do wydania ok. 1 mln wiz. ‘’ 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w piśmie z dnia 23.02.2015 r. 
skierowanym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a przekazanym do 
wiadomości Departamentu Konsularnego stwierdził m.in., że „Rok 2015 staje się 
rokiem szczególnym. Od 1 stycznia do dnia dzisiejszego zostało już 
zarejestrowanych 15.600 oświadczeń oraz 3 tys. zostało przyjętych i czeka na 
rejestrację, co stanowi blisko dwukrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 
roku ubiegłego. (…). Nie należy również przechodzić obojętnie obok ryzyka, że 
procesowi o którym mowa mogą towarzyszyć działania przestępcze o różnym 
charakterze, co stanowi jeden z ważnych powodów naszego wystąpienia. Często 
zdarza się bowiem, iż plantatorzy deklarują chęć zatrudnienia osób w liczbach dużo 
przerastających rzeczywiste potrzeby. Przykładem jest plantator, który w ubiegłym 
roku dysponując (jak wynika z naszych informacji) czterema hektarami uprawy 
truskawek, zadeklarował chęć zatrudnienia blisko 1.150 obywateli Ukrainy. Warto 
zaznaczyć, że dla sprawnego przeprowadzenia zbioru na takim areale wystarczy 
około 30 osób.” 

(dowód akta kontroli str. 82-83) 
 

W notatce informacyjnej z dnia 10 marca 2017 r. dla Ministra Jana Dziedziczaka na 
posiedzenie Rady Ministrów w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dyrektor 
Departamentu Konsularnego Jarosław Łasiński stwierdził m.in. „Obecny tryb 
bezwarunkowej rejestracji oświadczeń służy procederowi ich pozyskiwania przez 
podmioty nie mające jakichkolwiek zdolności do realnego powierzenia pracy, 
a następnie obrotu pozorowanymi oświadczeniami dla wyłudzania wiz. Powiatowe 
Urzędy Pracy odnotowały składanie oświadczeń przez osoby bezrobotne, 
bezdomne lub nie uzyskujące dochodów z działalności gospodarczej. Są one 
później wykorzystywane przez cudzoziemców wyłącznie do uzyskania prawa wjazdu 
i pobytu głównie w strefie Schengen. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla 
porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego‘’.  

(dowód akta kontroli str.564) 
 

W ramach systemu zarządzania ryzykiem w MSZ powstał „Wykaz ryzyk i działań 
zapobiegawczych do Planu działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2015”, 
w którym zidentyfikowano problem funkcjonowania w kilku krajach osób oferujących 
pomoc w sprawnym przejściu procesu wizowego w polskich urzędach konsularnych, 
w tym m.in. załatwianiu pomocniczych dokumentów (oświadczenia o zamiarze 
zatrudnienia cudzoziemca). W ramach powziętych działań prewencyjnych 
organizowano w MSZ cokwartalne spotkania dotyczące zapobiegania korupcji 
w obszarze konsularnym. Urzędy konsularne zagrożone powyższym zjawiskiem 
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miały za zadanie stały monitoring procesu wizowego oraz prowadzenie weryfikacji 
firm pośredniczących. 

(dowód akta kontroli str.86) 
 
2. Rozwiązania usprawniające obsługę cudzoziemców ubiegających się o wizy 
pracownicze. 
 
Wobec różnicy między wydolnością procesu wizowego w polskich urzędach 
konsularnych na Ukrainie a dynamicznie rosnącym w ostatnich latach 
zapotrzebowaniem obywateli tego kraju na polskie wizy Departament Konsularny 
podjął działania organizacyjne, techniczne i kadrowe, które miały na celu 
usprawnienie obsługi cudzoziemców ubiegających się o wizy, w tym w celu 
wykonywania pracy. 
Sytuacja procesu wizowego zaczęła ulegać komplikacji od 2014 r. ze względu m.in. 
na łatwość uzyskania w Polsce dokumentów będących podstawą do ubiegania się 
przez obywateli Ukrainy o wizy do pracy. Spowodowało to gwałtowny wzrost liczby 
wniosków wizowych – głównie w celu wykonywania pracy, któremu konsulaty nie 
były w stanie sprostać z powodu ograniczeń kadrowych. Bezpośrednim skutkiem 
tego stanu rzeczy było narastanie zjawisk negatywnych: wydłużenie się czasu 
oczekiwania na złożenie wniosku wizowego do 6-8 tygodni, pojawienie się na dużą 
skalę nieformalnego pośrednictwa wizowego wykorzystującego nowoczesne 
narzędzia informatyczne służące do blokowania systemów rejestrujących 
konsulatów i usługodawcy zewnętrznego i w konsekwencji bardzo duże trudności 
w samodzielnym złożeniu wniosku wizowego przez indywidualnego interesanta 
(podejmowane reakcje programistyczne nie były w pełni skuteczne). 
Negatywne zjawiska związane z uzyskiwaniem wiz do pracy sprowadzały się w swej 
istocie do powstawania nieformalnych pośredników  (polsko-ukraińskich), którzy 
oferowali klientom kompleksową usługę. Polegała ona na załatwianiu dokumentów 
dających podstawę do ubiegania się o wizę (najczęściej oświadczenie o zamiarze 
powierzenia pracy), a następnie umówieniu klienta na termin złożenia wniosku poza 
normalną kolejnością, poprzez wykorzystanie niedostępnych przeciętnym 
użytkownikom narzędzi informatycznych. Pośrednicy posiadając dane osobowe 
zwerbowanych klientów  bardzo łatwo byli w stanie zaopatrzyć ich w oświadczenia, 
a klient płacił za oświadczenie i za wstawienie go do kolejki oczekujących na 
złożenie wniosku o wizę. Uniemożliwiało to uzyskiwanie wizy osobom starającym się 
samodzielnie.  
Departament Konsularny w tej sytuacji podjął działania w celu przywrócenia 
dostępności i transparentności procesu wizowego. Wobec braków kadrowych 
w obszarze wizowym w konsulatach na Ukrainie podjęto działania opisane w pkt. 1 
wystąpienia pokontrolnego nakierowane na maksymalne zoptymalizowanie samego 
procesu wizowego, w tym przede wszystkim systemu outsourcingowego. W efekcie 
uzyskano, poczynając od połowy 2016 r. stabilny wzrost liczby przyjmowanych 
wniosków wizowych. W 2016 r. urzędy konsularne na Ukrainie wydały łącznie 
1.267.326  wiz (w tym 560.528 wiz Schengen i 706.798 wiz krajowych), co oznacza 
wzrost o 37 % wobec 924.676 wiz (457.885 wiz Schengen i 466.791 wiz krajowych) 
w 2015 r. Wiz w celu wykonywania pracy na Ukrainie wydano w 2016 r. 652.515 
w porównaniu do 403.188 w roku 2015. 
W IV kwartale 2016 r. rozpoczęto wdrażanie w punktach przyjmowania wniosków 
wizowych (PPWW) usługodawcy zewnętrznego opracowanego przez Departament 
Konsularny we współpracy z firmą zewnętrzną systemu teleinformatycznego 
w zakresie automatycznego umawiania terminów składania wniosków wizowych. 
Polegał on na tym, że to nie klient usiłował  skontaktować się z PPWW w celu 
rejestracji, ale firma zewnętrzna w sposób zautomatyzowany i transparentny 
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nawiązywała z nim kontakt proponując dogodny termin, eliminując w ten sposób 
pośredników. Nowy system był sukcesywnie wdrażany w kolejnych okręgach 
urzędów konsularnych. Do maja 2017 r. zakończono jego implementację w 
okręgach urzędów konsularnych w Kijowie, Charkowie, Łucku i Odessie. We Lwowie 
i Winnicy zakończenie tego procesu planowane było do końca czerwca bieżącego 
roku. Podjęte przez Departament Konsularny działania pozwoliły skrócić okres 
oczekiwania na złożenie wniosku wizowego – w zależności od okręgu konsularnego 
– do 1-2 tygodni (uzupełnienie zagadnienia zamieszczono na str. 7 wystąpienia 
pokontrolnego).  
W zakresie minimalizowania ryzyka związanego z próbami wyłudzania wiz do pracy 
w urzędach konsularnych na Ukrainie Departament Konsularny koordynował 
przepływ otrzymywanych informacji od organów Straży Granicznej na temat polskich 
podmiotów, które wystawiały oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy 
niezgodnie z rzeczywistym zamiarem, bądź których dane zostały w sposób 
nieuprawniony wykorzystane przez osoby trzecie do uzyskania oświadczeń. 
(uzupełnienie zagadnienia zamieszczono na str. 9 wystąpienia pokontrolnego).  

(dowód akta kontroli str. 84-85) 
 

3. Sporządzanie analiz, raportów (innych opracowań) dotyczących kategorii 
przestępstw związanych z wyłudzaniem tytułów /zezwoleń pobytowych, 
w tym fałszowania polskich wiz pracowniczych bądź ich wyłudzania na 
podstawie wcześniej sfałszowanych dokumentów. 

 
MSZ nie sporządzało analiz, raportów lub innych opracowań dotyczących kategorii 
przestępstw związanych z wyłudzaniem tytułów lub zezwoleń pobytowych. 
W praktyce wizowej stwierdzono przypadki podejrzenia fałszerstw dokumentów 
w postaci „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi” 
przedstawianych w procesie wydawania wiz pracowniczych w latach 2014-2016, 
które nie skutkowały zawiadomieniami o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.  

(dowód akta kontroli str. 85) 
 

4. Liczba wydanych wiz pracowniczych.  
 
Liczba wiz pracowniczych wydanych w latach 2014-2016 przez podległe MSZ 
placówki zagraniczne na Ukrainie, Mołdawii, Białorusi, Gruzji, Rosji, Armenii, których 
obywatele mogą korzystać z tzw. uproszczonej procedury zatrudnienia na terenie 
RP - na podstawie wydanych przez wojewodów zezwoleń na pracę oraz 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi wyniosła odpowiednio:  
- 235.415 w 2014 r. (34.529 na podstawie zezwolenia i 200.886 na podstawie 
oświadczenia), 
- 418.287 w 2015 r. (46.189 na podstawie zezwolenia i 372.098 na podstawie 
oświadczenia) 
- 679.224 w 2016 r.  (83.568 na podstawie zezwolenia i 595.656 na podstawie 
oświadczenia). 

 (dowód: akta kontroli str. 117, 268-301) 
 
5. Szkolenia dla pracowników placówek zagranicznych odpowiedzialnych za 

wydawanie wiz pracowniczych. 
 
Ministerstwo nie prowadziło odrębnych szkoleń dla pracowników placówek 
zagranicznych odpowiedzialnych za wydawanie wiz pracowniczych odnośnie 
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zabezpieczenia przed ich wyłudzeniem pod pretekstem podjęcia pracy na terenie 
RP. MSZ przeprowadzało przedwyjazdowe szkolenia dla kandydatów na konsulów 
obejmujące przeszkolenie teoretyczne, praktyczne oraz obligatoryjne konsultacje 
indywidualne i grupowe. Jednym z części składowych programu szkolenia był 
godzinny wykład dotyczący praktyki w zakresie wydawania wiz, na którym 
omawiano m.in. regulacje prawne dotyczące wydawania wiz, w tym krajowych 
i wspólnotowych, charakterystykę wizy krajowej i jednolitej wizy Schengen, zasady 
składania wniosku wizowego, katalog dokumentów jakie należy dołączyć do 
wniosków wizowych w przypadku aplikowania o konkretny rodzaj wizy.  
Zgodnie z art. 38 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (…) władze centralne 
państw członkowskich zapewniają pracownikom pochodzących z ich krajów oraz 
pracownikom miejscowym odpowiednie szkolenia i są zobowiązane udzielać im 
pełnych, dokładnych i aktualnych informacji na temat związanych z ich zadaniami 
dziedzin prawa krajowego i wspólnotowego. 

(dowód: akta kontroli str. 141, 142-190) 
 
Dyrektor Departamentu Konsularnego Jarosław Łasiński wyjaśnił, że duża liczba 
kandydatów, różnorodność miejsc pełnienia przyszłej misji, gdzie problematyka 
wizowa nie zawsze jest wiodąca sprawia, że przeprowadzenie oddzielnego 
szkolenia z zakresu problematyki wydawania wiz do pracy jest niemożliwe 
z powodów logistyczno-organizacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 191-193) 
 
NIK stoi na stanowisku, że przy tak dużym udziale wydawanych wiz pracowniczych 
na Ukrainie urzędnicy konsularni odpowiedzialni za ich wydawanie powinni odbywać 
tematyczne szkolenia w zakresie zapobiegania wyłudzeniom wiz pod pretekstem 
zatrudnienia na terenie RP (uzupełnienie zagadnienia znajduje się na str. 13 
wystąpienia pokontrolnego). 
 
6. Działania podejmowane przez MSZ w związku ze szczególnym ryzykiem 

wyłudzania wiz pracowniczych. 
 
Departament Konsularny monitorował na bieżąco sytuację w podległych urzędach 
konsularnych w segmencie obsługi ruchu wizowego. Prowadzono stały monitoring 
statystyk dotyczących składanych wniosków o wizy oraz podjętych decyzji wizowych 
(dzienne i miesięczne raporty), podgląd (on-line) systemów rejestracji w punktach 
wizowych i urzędach konsularnych, statystykę wiz unieważnionych i cofniętych 
w układzie rocznym. Ponadto prowadzone były wizytacje i narady w placówkach 
zagranicznych, podczas których omawiano główne problemy związane 
z wydawaniem wiz. Przykładowo podczas narady w Ambasadzie RP w Kijowie 
w dniu 19.05.2016 r., w którym m.in. wzięli udział Zastępca Dyrektora Departamentu 
Konsularnego MSZ, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, 
Konsul Generalny RP we Lwowie omawiano problemy dotyczące składania 
wniosków wizowych w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych na Ukrainie.  
Dyrektor Departamentu Konsularnego Jarosław Łasiński wyjaśnił, że „Departament 
stale monitoruje sytuację w podległych mu urzędach konsularnych, w tym 
w szczególności w segmencie obsługi procesu wizowego. Przy analizie problemu 
związanego z tzw. wyłudzaniem wiz zidentyfikowano istnienie negatywnych zjawisk 
związanych z uzyskiwaniem wiz do pracy, polegające na tym, iż ukształtowali się 
nieformalni pośrednicy, którzy oferowali klientom kompleksową obsługę”.  
Dyrektor Departamentu Konsularnego wyjaśnił ponadto, że Departament nie 
dysponuje narzędziami umożliwiającymi dokonanie sprawdzenia w jaki sposób 
zostały wykorzystane wizy wydane w związku z zamiarem podjęcia pracy przez 
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cudzoziemca, kontrolą legalności pobytu cudzoziemców w Polsce zajmują się 
powołane do tego ustawowe organy. 

(dowód: akta kontroli str. 119, 107-116, 132-140, 151-155, 302-312) 
 

7. Wydawanie przez MSZ wytycznych w zakresie przeciwdziałania wyłudzaniu 
wiz pracowniczych. 

 
Ministerstwo nie wydawało placówkom zagranicznym wytycznych mających za 
zadanie przeciwdziałanie wyłudzaniu wiz pracowniczych pod pozorem zatrudnienia 
cudzoziemców na terenie RP.  
Dyrektor Departamentu Konsularnego Jarosław Łasiński wyjaśnił, że akty prawne, 
które regulują proces wizowy oraz wytyczne i zalecenia wydawane przez Ministra 
Spraw Zagranicznych w trybie nadzoru przewidzianego w art. 13 ustawy Prawo 
konsularne6 mają uniwersalny charakter i dotyczą wszystkich rodzajów spraw 
wizowych, dlatego Minister nie wydawał dodatkowych wytycznych w zakresie 
problematyki wyłudzania wiz.  

 (dowód: akta kontroli str. 119, 132-140) 
 
8. Uzyskiwanie przez MSZ informacji o procederze wyłudzania wiz 

pracowniczych. 
 
Ministerstwo otrzymywało od Straży Granicznej informacje o polskich podmiotach, 
których dane posłużyły do fałszowania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 
lub zezwoleń do pracy. Informacje te przekazywane były następnie do placówek 
konsularnych celem wykorzystania ich przy rozpatrywaniu wniosków wizowych. 

   (dowód: akta kontroli str. 194, 170-182) 
 
9. Kontrole MSZ w placówkach zagranicznych. 
 
Ministerstwo w latach 2014-2016 nie przeprowadzało w podległych placówkach 
dyplomatyczno-konsularnych kontroli dotyczących zabezpieczenia przed 
wyłudzaniem wiz pod pretekstem zatrudnienia na terenie RP. W latach 2014-2016 
Ministerstwo przeprowadziło łącznie 94 kontrole w placówkach zagranicznych, 
w tym 63 kontrole kompleksowe (aktualnie Ministrowi Spraw Zagranicznych podlega 
158 placówek zagranicznych, w tym 89 ambasad, 33 konsulaty generalne). 
W ramach tych kontroli (wykonywanych przez Biuro Kontroli i Audytu) sprawdzano 
funkcjonowanie jednostki, m.in. w zakresie realizacji dochodów i wydatków 
budżetowych, systemu rachunkowości i kontroli zarządczej, zadań inwestycyjnych, 
ewidencji księgowej, organizacji i warunków funkcjonowania placówki, spraw 
pracowniczych, problematyki konsularnej (w tym sprawy paszportowe, prawne, 
opieki konsularnej). Kontrole takie wykonywane były najczęściej przez zespoły 2 
osobowe w okresie od 5 do 7 dni roboczych. Kontrole Biura Kontroli i Audytu 
w placówkach, w których przyjmowane były oświadczenia o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom (w latach 2014-2016) przeprowadzone zostały 
w Ambasadzie RP Erywań, Kijowie, Mińsku, Kiszyniowie, Tbilisi oraz Konsulatach 
Generalnych we Lwowie, Winnicy, Kaliningradzie, St. Petersburgu. Placówki 
zagraniczne w których nie przeprowadzono kontroli w ww. okresie to: Konsulaty 
Generalne w Charkowie, Łucku, Odessie, Brześciu, Grodnie oraz Ambasadzie RP 
w Moskwie. 

(dowód: akta kontroli str. 195, 196-258, 138-139) 
 

                                                      
6 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274 ze zm.) 
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Dyrektor Departamentu Konsularnego Jarosław Łasiński wyjaśnił, że w związku 
z brakiem realizacji kontroli w zakresie zabezpieczenia przed wyłudzaniem wiz pod 
pretekstem podejmowania pracy na terenie RP, MSZ nie posiada żadnych 
kompleksowych wyników tego typu kontroli.  
Zgodnie z art. 38 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego organy centralne 
państw członkowskich zapewniają częstą i odpowiednią kontrolę przebiegu 
rozpatrywania wniosków wizowych oraz podejmują działania zaradcze w przypadku 
odstępstw od przepisów tego rozporządzenia (w MSZ nie opracowano mierników 
pozwalających na ocenę czy kontrole przeprowadzane były wystarczająco często 
oraz czy były „odpowiednie”, słowo „odpowiednie” rozumiano jako kontrolę 
przebiegu rozpatrywania wniosków wizowych zgodnie z wymogami obowiązującego 
prawa). 

(dowód: akta kontroli str. 132-140) 
 
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Andrzej Jasionowski wyjaśnił, m.in. że 
dostępne zasoby kadrowe komórki kontroli pozwalają na realizację średniorocznie 
ok. 25-30 kontroli w placówkach zagranicznych (BKA liczy obecnie 5 kontrolerów), 
dyspozycja zawarta w art. 38 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego 
realizowana była w zakresie prawnie zdefiniowanych działań nadzorczo-kontrolnych 
wykonywanych przez kierowników placówek w ramach systemu kontroli zarządczej 
oraz wizytacji kontrolnych przeprowadzanych przez Departament Konsularny. 

 (dowód: akta kontroli str. 259-267)  
   
10. Współpraca MSZ z innymi organami w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców. 
 
Ministerstwo współpracowało z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(MRPiPS) w kwestii zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwoleń na pracę 
oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Departament 
Konsularny pozostawał w roboczym kontakcie z MRPiPS w sprawie obsługi wizowej 
cudzoziemców ubiegających się o wizy do pracy w Polsce. Kontakt ten dotyczył 
głownie implementacji dyrektywy UE o pracownikach sezonowych7 i jej wpływu na 
zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku 
z obowiązkiem transpozycji do prawa polskiego przepisów dyrektywy 2014/36/UE 
o pracownikach sezonowych MSZ przekazywało do Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.  
Minister pismem z dnia 13.05.2016 r. skierowanym do Sekretarza Stanu w MRPiPS 
przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, w którym wskazał m.in., że: 
„nowelizacja ustawy nie zawiera rozwiązań pragmatycznych służących do kontroli 
i monitorowania pobytu obywatela kraju trzeciego po przekroczeniu granicy 
zewnętrznej, dotychczasowe obserwacje oraz przypadki nadużyć cudzoziemców 
wykorzystujących wizę uprawniającą do podjęcia pracy w celu sprzecznym 
z deklarowanym wskazują na celowość wprowadzenia norm nakładających sankcję 
również na cudzoziemców”. 
W toku procedowania nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia Minister Rozwoju wyraził stanowisko o braku konieczności 
wprowadzenia nowych obostrzeń w zakresie prac krótkoterminowych 

                                                      
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu 
i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego, zwaną dalej 
„Dyrektywą 2014/36/UE o pracownikach sezonowych”. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. dyrektywy państwa 
członkowskie zobowiązane są do dnia 30.09.2016 r. przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do jej wykonania. 
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i pozostawienia w tym zakresie odformalizowanej procedury zatrudniania 
cudzoziemców na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym 
urzędzie pracy. Pismo takie (z dnia 12.09.2016 r. i wcześniejsze z dnia 
20.07.2016 r.) zostało skierowane w tej sprawie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. MSZ stało na stanowisku, że należy zlikwidować niedoskonały system 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i zastąpić go systemem 
zezwoleń. Propozycja włączenia pracy krótkoterminowej w zakres regulacji spotkała 
się z dezaprobatą Ministra Rozwoju i Finansów, który uznał takie zmiany za 
„nadlegislację” w obszarze zatrudniania cudzoziemców. Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej po ustaleniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 
15.11.2016 r., z uwagi na postulaty aktywnego kształtowania polityki migracyjnej 
państwa oraz założenia niższych wyników gospodarczych w przypadku zniesienia 
systemu oświadczeń przychylił się ostatecznie do uwag Ministra Rozwoju 
i Finansów w zakresie pozostawienia systemu oświadczeń o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcowi. Wprowadzono jednak zabezpieczenia proceduralne, 
określając jakie dane ma zawierać oświadczenie oraz możliwość odmowy wpisania 
oświadczenia do ewidencji, gdy podmiot powierzający został co najmniej dwukrotnie 
prawomocnie ukarany m.in. za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi, za 
przyjęcie korzyści od cudzoziemca za zatrudnienie, a także wprowadzono 
obowiązek informowania o podjęciu, bądź uchyleniu się od podjęcia pracy przez 
cudzoziemca wskazanego w oświadczeniu.   W piśmie z dnia 3.03.2017 r. kierujący 
projekt pod obrady Rady Ministrów Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
wysunął postulat oddalenia terminu wejścia w życie ustawy, oznaczając go na dzień 
1.01.2018 r. Spotkało się ze sprzeciwem ze strony MSZ. MSZ argumentowało swój 
sprzeciw faktem, że polskie konsulaty na Ukrainie w 2016 r. wydały ponad 652 tys. 
wiz w celu wykonywania pracy, i chociaż wydają coraz więcej wiz nie są w stanie 
obsłużyć popytu. Zdaniem MSZ regulacja zapewniająca uszczelnienie oświadczeń 
winna wejść w życie niezwłocznie. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 
14.03.2017 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z autopoprawką o zmianie 
terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz wydłużeniu, do 
końca 2018 roku okresu przejściowego w zakresie funkcjonowania oświadczeń na 
dotychczasowych zasadach8. 

(dowód: akta kontroli str. 313-620) 
 

Dyrektor Departamentu Konsularnego Jarosław Łasiński wyjaśnił, m.in., że 
konieczność transpozycji dyrektywy została odebrana jako szansa na radykalne 
uporządkowanie rynku pracy cudzoziemców. Mimo, że nie udało się wprowadzić do 
polskiego porządku prawnego instytucji pracy krótkoterminowej, to wprowadzono 
pewne zabezpieczenia proceduralne, określając w sposób szczegółowy dane, jakie 
ma zawierać oświadczenie oraz wprowadzając możliwość odmowy wpisania 
oświadczenia do ewidencji.  

(dowód: akta kontroli str. 132-140) 
 

11. Posiadanie przez MSZ informacji na temat sytuacji korupcjogennych 
w związku z wydawaniem wiz pracowniczych. 

Dyrektor Departamentu Konsularnego Jarosław Łasiński wyjaśnił, że Departament 
nie posiadał sygnałów o występowaniu zjawisk korupcyjnych na placówkach 
zagranicznych związanych z procedowaniem wniosków o wizy w celu wykonywania 
pracy na terenie RP.  

(dowód: akta kontroli str. 132-140) 

                                                      
8 protokół ustaleń Nr 11/2017 posiedzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. 
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12. Stosowane przez MSZ procedury mające na celu ograniczenie wystąpienia 

sytuacji korupcjogennych w trakcie wydawania wiz pracowniczych. 
 
W praktyce urzędów konsularnych stosowane były działania zapobiegające 
sytuacjom korupcjogennym. Pracownicy z tzw. personelu pomocniczego, 
odpowiedzialni m.in. za przyjmowanie wniosków wizowych w okienkach pierwszego 
kontaktu oraz za ich rejestrację w systemie informatycznym wykonywali pracę 
rotacyjnie. Przed rozpoczęciem pracy okienek pierwszego kontaktu, kierownicy 
poszczególnych wydziałów w konsulatach sporządzali listy pracowników 
z wyznaczeniem stanowisk pracy na dany dzień. Pracownicy o przydzielonych 
stanowiskach dowiadywali się dopiero po przybyciu do pracy oraz po zdeponowaniu 
prywatnego telefonu komórkowego w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. 
Dostęp do systemów SIS i VIS posiadali jedynie upoważnieni pracownicy 
merytoryczni, zaś wgląd do tych baz danych posiadali urzędnicy konsularni na 
zabezpieczonych stanowiskach komputerowych. Prowadzona była również 
ewidencja naklejek wizowych (wydanych, wykorzystanych, niewykorzystanych, 
w tym uszkodzonych), wydane w danym dniu naklejki były rozliczane pod koniec 
każdego dnia pracy. Dodatkowo w przypadku pracowników personelu 
pomocniczego następowała rotacja w zatrudnieniu. 

(dowód: akta kontroli str. 9) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku w niektórych placówkach 
konsularnych na Wschodzie kontroli MSZ dotyczących rozpatrywania wniosków 
wizowych. Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu 
Wizowego organy centralne państw członkowskich zapewniają częstą i odpowiednią 
kontrolę przebiegu rozpatrywania wniosków wizowych.  
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli polskie urzędy konsularne na Wschodzie nie były 
przygotowane na wprowadzenie uproszczonej procedury zatrudniania 
cudzoziemców na terenie RP. Urzędnicy konsularni podejmujący decyzje 
o przyznaniu wiz pracowniczych zobowiązani byli przestrzegać treści art. 32 ust. 1 
lit. b Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, tj. odmawiać wydania wizy m.in. jeżeli 
wątpliwość budzi wiarygodność oświadczeń złożonych przez osobę ubiegającą się 
o wizę. Jednak konsulowie nie dysponowali żadnymi systemowymi instrumentami 
skutecznej weryfikacji rzetelności zarejestrowanych (w PUP) oświadczeń.  
NIK wskazuje na potrzebę specjalistycznych szkoleń dla urzędników 
odpowiedzialnych za wydawanie wiz pracowniczych odnośnie zabezpieczenia przed 
ich wyłudzaniem pod pretekstem podjęcia pracy na terenie RP. Dotyczy to 
w szczególności szkoleń z zakresu rozpoznawania fałszerstw dokumentów, oceny 
autentyczności zabezpieczeń, metod działania przestępców i sposobów wykrywania 
podrobionych i przerobionych dokumentów. Wizy pracownicze stanowiły znaczny 
procent wydanych na Ukrainie wiz (w 2016 r. wydano tam 652.511 wiz 
pracowniczych, tj. 51 % ogółu wydanych wiz w tym kraju przez polskie placówki 
konsularne), a problem wyłudzania wiz pracowniczych został zidentyfikowany 
w kontroli zarządczej MSZ jako jeden z obszarów ryzyka. NIK stoi na stanowisku, że 
przy tak dużym udziale wydawanych wiz pracowniczych na Ukrainie urzędnicy 
konsularni odpowiedzialni za ich wydawanie powinni odbywać tematyczne szkolenia 
w zakresie zapobiegania wyłudzeniom wiz pod pretekstem zatrudnienia na terenie 
RP. 
 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli9, wnosi o:  

- zapewnienie przez MSZ częstej i odpowiedniej kontroli rozpatrywania wniosków 
wizowych, w szczególności na Wschodzie, gdzie urzędy konsularne wydają 
najwięcej wiz pracowniczych oraz istnieją tam obszary ryzyka związane z ich 
wyłudzaniem. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. 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 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

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 wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia                                  2017 r. 

  
  

 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Mieczysław Łuczak 

 

 

 

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

 Podpis 

 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 
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