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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 Rzeczypospolitej Polskiej (RP) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Mieczysław Fajger, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/50/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1) 

2. Cezary Paciura, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/51/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Konsulat Generalny RP w Odessie, ul. Uspienska 2/1, 65 – 014 Odessa, zwany 
w dalszej treści Konsulatem 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Szewczyk, Konsul Generalny RP od dnia 22 września 2014 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli1, Konsulat skutecznie realizował zadania 
z zakresu wydawania wiz cudzoziemcom, w celu wykonywania przez nich pracy na 
terytorium RP, w okresie nieprzekraczalnym 6 miesięcy, w ciągu kolejnych 
12 miesięcy, w oparciu o art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach2 i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania 
pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę3, w oparciu o oświadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy 
(PUP) lub wiz wydawanych na podstawie zezwolenia na pracę na terytorium RP, 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4 oraz art. 60 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy 
o cudzoziemcach (tzw. „wizy pracownicze”). 
 
W Konsulacie zagwarantowano odpowiednie warunki lokalowe dla urzędników 
konsularnych do sprawnego wykonywania zadań dotyczących wydawania wiz, jak 
również dla interesantów, ubiegających się o wizy. 

                                                      
1 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. 
2 t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1990 ze zm. 
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 588 
4 t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 ze zm. 
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Zapewniono także obsadę właściwie przygotowanych urzędników konsularnych do 
podejmowania decyzji wizowych. Ich liczba nie była jednak wystarczająca 
w porównaniu do ilości wniosków wizowych, wpływających do Konsulatu, co może 
stwarzać ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji lub opóźnień w ich wydawaniu. 
Wnioski cudzoziemców o wydanie wiz pracowniczych były weryfikowane w oparciu 
o obowiązujące w tej mierze procedury i przepisy prawa materialnego oraz 
szczegółowe wytyczne. 
Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, iż nie zawiadamiano odpowiednich 
organów państwowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, związanego z próbą 
wyłudzenia wizy lub fałszowania dokumentów, niezbędnych do otrzymania wizy. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Konsulatu pod względem organizacyjno – 
proceduralnym do sprawnego wydawania wiz, z jednoczesnym 
zabezpieczeniem przed wykorzystywaniem wiz pod pretekstem 
zatrudnienia na terenie RP 
 
W Konsulacie zatrudniono odpowiednio przygotowanych merytorycznie urzędników 
konsularnych, upoważnionych do wydawania wiz. 
Zgodnie z wymogami określonymi w art. 5, 6, 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 
Prawo konsularne5, wyznaczenie urzędnika konsularnego następuje po zdaniu, 
z pozytywnym wynikiem, egzaminu konsularnego, który obejmuje, m.in.: 
- wiadomości o państwie przyjmującym, współpracy i stosunkach między państwem 
przyjmującym a Rzecząpospolitą Polską, 
- znajomości ustaw i innych aktów prawnych regulujących działalność i czynności 
konsula, 
- znajomości prawa międzynarodowego, aktów prawnych Unii Europejskiej, 
- zwyczajów i praktyki międzynarodowej, dotyczących wykonywania funkcji 
konsularnych, 
- znajomości specyfiki wykonywania funkcji konsularnych w państwie przyjmującym, 
- wiedzy o polityce RP wobec Polonii i Polaków w państwie przyjmującym, 
- praktycznych umiejętności załatwiania spraw i wykonywania czynności przez 
konsula. 
Przed egzaminem konsularnym, każdy kandydat uczestniczy w szkoleniu 
przedegzaminacyjnym w formie wykładów, ćwiczeń oraz różnego rodzaju konsultacji 
indywidualnych i grupowych. 
W ramach szkoleń przedwyjazdowych kandydaci na urzędników konsularnych 
odbywali obowiązkowe szkolenia, związane z technikami badania autentyczności 
i bezpieczeństwa dokumentów, niezbędnych od uzyskania wiz danego rodzaju oraz 
dotyczące obsługi specjalistycznych programów komputerowych. 
Urzędnicy konsularni uczestniczyli również w naradach konsularnych, które 
cyklicznie, przynajmniej raz w roku oraz w zależności od potrzeb, są organizowane 
dla urzędników konsularnych Konsulatu, przy udziale przedstawicieli Departamentu 
Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ). 
Narady konsularne służą również omawianiu i szkoleniu w specyficznych sprawach 
i problemach, występujących przy wykonywaniu funkcji konsularnych w danym 
państwie. 
W Konsulacie nie opracowywano dodatkowych, pisemnych procedur, określających 
proces przyjmowania wniosków wizowych, obsługi interesantów, realizacji 
                                                      
5 Dz. U., poz. 1274 ze zm. 
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poszczególnych czynności przyznawania wiz danego rodzaju lub sposobu 
postępowania, a w szczególności w razie powzięcia w toku czynności konsularnych, 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w postaci próby wyłudzenia 
wizy poprzez przedłożony w Konsulacie sfałszowany albo nierzetelny dokument. 
Rozpatrywanie wniosków wizowych w Konsulacie odbywało się w oparciu 
o obowiązujące w tej mierze przepisy prawa, w tym o: 
- ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy Nr 810/2009 z dnia 
13 lipca 2009 r., ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy6 (WKW), 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz 
dla cudzoziemców7, 
- „Podręcznik do rozpatrywania wniosków wizowych i zmieniania wydanych wiz”, 
sporządzony na podstawie art. 51 WKW i wprowadzony w życie decyzją Komisji 
Europejskiej z dnia 19 marca 2010 r.8 
- Umowę między Unią Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz9, 
której celem jest wprowadzenie ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Ukrainy, 
planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni (art. 1 pkt 1 umowy). 
Podręcznik stanowi rodzaj instrukcji (wskazówek, zaleceń, najlepszych praktyk) 
w zakresie praktycznego stosowania WKW odnośnie czynności wykonywanych 
przez pracowników konsularnych w zakresie rozpatrywania wniosków wizowych 
oraz podejmowania stosownych decyzji merytorycznych. 
Podręcznik zawiera, m.in. zagadnienia związane z procedurą rozpatrywania 
wniosków wizowych, weryfikacją wiarygodności i autentyczności dokumentów, 
dołączanych do wniosków oraz wszelkich oświadczeń. 
Spośród ogólnych zasad dobrej praktyki MSZ, przekazywanch pracownikom 
konsulatów, dotyczących zasad rozpatrywania wniosków wizowych, wskazywano 
m.in. na konieczność rozpatrywania wszelkich wniosków wizowych pod kątem 
zarówno ich legalności z obowiązujacymi przepisami, jak też wiarygodności 
informacji podawanych przez aplikujących. 
MSZ podkreślało, iż niezbędnym jest wnikliwe badanie przedkładanych dokumentów 
pod kątem ich autentyczności.  
W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie intencji wnioskujących, ubiegający 
się o wizę powinien wskazać zarówno cel, jak również warunki planowanego pobytu 
i nie jest wskazane przyjmowanie w tym zakresie jakichkolwiek domniemań, co do 
wiarygodności podanych we wnioskach danych, a w razie powzięcia przez konsula 
wątpliwości, uzasadnione jest wydawanie decyzji odmownych. 

    (dowód: akta kontroli str.4 - 6) 
 

Odnośnie wytycznych i procedur MSZ, dotyczących procesu wydawania wiz, w tym 
zabezpieczeń przed wyłudzaniem wiz pod pretekstem zatrudnienia na terenie RP, 
Dariusz Szewczyk – Konsul Generalny RP wyjaśnił, „że Konsulat, podobnie jak 
pozostałe polskie urzędy konsularne, rozpatruje wnioski wizowe zgodnie z ustawą 
z dnia 12 grudnia o 2013 r. o cudzoziemcach, Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 
ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 
2009 r. 
Dla procesu wydawania wiz kluczowe znaczenie ma także umowa między Unią 
Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz z dnia 18 grudnia 2007 r., 
której zawarcie świadczy o tym, że obywatele Ukrainy nie są postrzegani, jako 

                                                      
6 Dz. U. UE L.243 z 15 września 2009 r., ze zm. 
7 Dz. U., poz. 592 
8 Dec. KE Nr C(2010) 1620 final, ze zm. 
9 Dz. U. UE L. 332/68 z 18 grudnia 2007 r., ze zm. L. 168/11 z 20 czerwca 2013 r. 
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zagrożenie migracyjne i umowa między rządem RP a Gabinetem Rady Ministrów 
Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych z dnia 6 czerwca 2012 r., 
dzięki której wizy krajowe, w tym pracownicze, dla obywateli Ukrainy wydawane są 
bezpłatnie. 
Dodatkowe ustalenia, mające na celu ujednolicenie interpretacji tych regulacji, 
dokonywane są na cyklicznych naradach konsularnych, z udziałem kierownictwa 
Departamentu Konsularnego MSZ, konsulów generalnych oraz kierowników 
wydziałów i referatów ruchu osobowego konsulatów na terenie Ukrainy.” 

   (dowód: akta kontroli str. 7 - 9)  
 
W badanym okresie 2014 – 2016 r. do Konsulatu wpłynęło ogółem 
128.821 wniosków o wydanie wiz wszystkich rodzajów, w tym 67.988 wniosków 
o wydanie wiz pracowniczych. 
W podziale na poszczególne lata badanego okresu, wpływ wniosków wizowych 
przedstawiał się następująco: 
a) w 2014 r. wpłynęło 35.239 wniosków wizowych, w tym 8.761 wniosków o wydanie 
wiz pracowniczych (24,9%),  
b) w 2015 r. wpłynęło 39.552 wniosków wizowych, w tym 23.231 wniosków 
o wydanie wiz pracowniczych (58,7%), 
c) w 2016 r. wpłynęło 54.030 wniosków wizowych, w tym 35.996 wniosków 
o wydanie wiz pracowniczych (66,6%). 
Liczba wniosków o wydanie wiz pracowniczych w oparciu o zezwolenia na pracę, 
wydane przez wojewodów, w poszczególnych latach wyniosła odpowiednio: 1038, 
2766, 5643, co stanowiło odpowiednio: 11,8%, 11,9% i 7,3% ogółu wniosków 
o wydanie wiz pracowniczych. 
Liczba wniosków o wydanie wiz pracowniczych na podstawie oświadczeń 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanych 
w PUP w poszczególnych latach, wynosiła odpowiednio: 7.723, 20.407, 30.353, co 
stanowiło odpowiednio: 88,2%, 88,1% i 92,7% ogółu wniosków o wydanie wiz 
pracowniczych. 
Urzędnicy Konsulatu uprawnieni do wydawania wiz załatwiali średnio w ciągu 
miesiąca, w poszczególnych latach badanego okresu 2014 – 2016 r., odpowiednio: 
2,7 tys., 1,6 tys. i 2,2 tys. wniosków wizowych. 
Średni czas oczekiwania na złożenie wniosku wizowego przez zainteresowanego 
w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych, wyznaczany elektronicznie, wynosił 
od 10 do 15 dni od momentu jego opłacenia, a czas na rozpatrzenie wniosku 
wizowego przez Konsulat i wydania wizy wynosił 6 dni. 

    (dowód: akta kontroli str. 10 - 27) 
 
Zgodnie z treścią § 2 „Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Konsulatu 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie” w skład konsulatu wchodzą: 
- Konsul Generalny – kierownik placówki zagranicznej, 
- Referat ds. Współpracy z Polonią, Spraw Prawnych, Promocji i Opieki Konsularnej, 
- Referat ds. Ruchu Osobowego (RRO), 
- Referat ds. Administracyjno – Finansowych, 
- Sekretariat. 
Konsulat ma obecnie do dyspozycji 22 etaty, w tym RRO 8,5 etatu. 
W skład RRO wchodzi etat kierownika referatu ds. konsularnych, etat konsula oraz 
6,5 etatu ds. obsługi konsularnej. 
W myśl treści § 7 Regulaminu, RRO prowadzi sprawy z zakresu problematyki 
paszportowo – wizowej, określone w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach 
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konsulów Rzeczypospolitej Polskiej10 i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo 
konsularne oraz innych właściwych przepisach, w szczególności przyjmuje, 
rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje w sprawach paszportowych i wizowych. 
Konsul w badanym okresie wnioskował do MSZ o zwiększenie liczby urzędników 
odpowiedzialnych za wydawanie wiz, w związku z napływem większej liczby 
wniosków o wydanie wizy. 
Efektem starań Konsula były decyzje kadrowe Dyrektora Generalnego Służby 
Zagranicznej MSZ z dnia 11 marca 2014 r., 26 marca i 26 kwietnia 2015 r., 
26 sierpnia, 5 października i 29 listopada 2016 r., 19 stycznia i 27 lutego 2017 r. 
w sprawie obsady wakujących etatów w Konsulacie poprzez delegowanie 
pracowników z innych konsulatów lub przedłużenie pobytu już oddelegowanych. 
Wykorzystanie etatów w Konsulacie w RRO, w badanym okresie przedstawiało się 
następująco: 
a) 2014 r.:  
- Bogusław B. - kierownik RRO, 
- dodano drugi etat konsula – od 1 września 2014 r. i wakujący do 30 sierpnia 
2015 r.,  
- Tomasz K. – przeniesiony od 17 marca 2014 r. z Konsulatu Generalnego RP 
w Sewastopolu, w związku z ewakuacją Konsulatu z Krymu, rozpoczął wydawanie 
wiz od IV kwartału 2014 r., 
b) 2015 r.: 
- Bogusław B. – kierownik RRO, 
- Tomasz K. – wydawał wizy do 30 kwietnia 2015 r., 
- Anna P. – uprawniona do wydawania wiz od 20 kwietnia do 31 lipca 2015 r., była 
oddelegowana czasowo, jako wsparcie z Konsulatu Generalnego RP 
w Kaliningradzie, 
- wakat – obsadzony od 31 sierpnia 2015 r. przez Sebastiana Z., 
c) 2016 r.: 
- Bogusław B. – kierownik RRO do 30 września 2016 r., od 1 października 2016 r. 
jego obowiązki przejął Sebastian Z., 
- wakat od 1 października 2016 r. na stanowisku konsula do chwili obecnej, 
wsparcie przez Zuzannę W., oddelegowaną z Konsulatu Generalnego RP 
w Kaliningradzie, od 19 września do 29 października 2016 r., i przez Annę K., 
oddelegowaną z MSZ, od 17 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 
W dniu 31 marca 2017 r. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej MSZ podjął 
decyzję o zakwalifikowaniu Jarosława G., jako aplikanta na stanowisko ds. 
konsularnych. 
Do zakończenia niniejszej kontroli nie objął on stanowiska. 

    (dowód: akta kontroli str. 28 - 46) 
 

Odnośnie wystarczalności liczby decydentów wizowych w latach 2014 – 2016, 
Dariusz Szewczyk – Konsul Generalny RP wyjaśnił, „że średnia liczba urzędników 
wizowych w tym okresie wynosiła 2 osoby i w zależności od okresu było to 
2 urzędników konsularnych lub 1 urzędnik konsularny i 1 – 2 osoby delegowane 
z innych placówek lub centrali MSZ w ramach wsparcia wizowego i była to liczba 
wystarczająca do sprawnego i rzetelnego wykonywania obowiązków, w tym do 
wydawania wiz pracowniczych. Biorąc jednak pod uwagę stały wzrost liczby 
rozpatrywanych aplikacji, odnotowano bardzo duże obciążenie pracą. 
Ponadto obsługa tak dużej liczby petentów nie byłaby możliwa bez wsparcia ze 
strony Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych.” 

   (dowód: akta kontroli str. 7 - 9) 

                                                      
10 t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 215, poz. 1823 ze zm. 



 

7 

Konsulat posiada odpowiednie warunki lokalowe do sprawnego wykonywania 
swoich zadań, w tym związanych z wydawaniem wiz. 
Pracownicy Konsulatu mają wejście do budynku i pomieszczeń, w których urzędują, 
oddzielone od wejścia i pomieszczeń dla interesantów, oczekujących na przyjęcie 
wniosków wizowych, bądź uzupełniających dokumentację wizową. 
Zarówno pomieszczenia dla urzędników konsularnych, jak również dla interesantów 
są przestronne, estetycznie i odpowiednio urządzone, według obowiązujących 
standardów, w niezbędne meble, aparaturę, urządzenia informatyczne, poligraficzne 
oraz pozostałe sprzęty. 
Do realizacji procedur przyjmowania dokumentów wizowych, niezbędnych do 
ubiegania się o wizę, przywożonych z Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych 
w Odessie, przy ulicy Kanatnej 22 oraz odwrotnego przekazywania paszportów 
z udzielonymi wizami, bądź odmownymi decyzjami, wydzielono również odrębne 
i odpowiednio zabezpieczone pomieszczenie. 

    (dowód: akta kontroli str. 47 - 48) 
 

Dariusz Szewczyk – Konsul Generalny RP wyjaśnił, „że Konsulat posiada 
odpowiednie warunki lokalowe do sprawnego wykonywania zadań, związanych 
z wydawaniem wiz, jednakże obsługa obecnej liczby petentów jest możliwa tylko 
dzięki istnieniu Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych, który przejął na siebie 
część zadań, związanych z przyjmowaniem i wstępną obróbką dokumentów, 
a następnie wydawaniem paszportów z decyzjami wizowymi.” 

   (dowód: akta kontroli str. 7 - 9) 
 

Urzędnicy konsularni w trakcie zatrudnienia w Konsulacie nie odbywali dodatkowych 
szkoleń, w tym dotyczących, m.in. zapobiegania „wyłudzeniom” wiz pod pretekstem 
zatrudnienia na terenie RP. 

   (dowód: akta kontroli str. 4 - 6) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła11, że Konsulat był przygotowany do sprawnego 
wydawania wiz, pomimo braku procedur wewnętrznych, określających proces 
rozpatrywania wniosków wizowych, dotyczących obywateli Ukrainy, w ramach 
partnerstwa wschodniego.  
W Konsulacie zapewniono właściwe warunki lokalowe do rozpatrywania wniosków 
wizowych oraz właściwe przygotowanie merytoryczne urzędników konsularnych, 
podejmujących decyzje wizowe. Ich liczba nie była jednak wystarczająca, 
w porównaniu do liczby załatwianych spraw wizowych, co mogło rodzić 
podejmowanie nietrafnych lub błędnych decyzji. 
 
2. Realizowanie procedur zabezpieczających przed 
wykorzystywaniem wiz pracowniczych (na podstawie zezwolenia, 
oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) pod 
pozorem zatrudnienia na terenie Polski 
 

                                                      
11 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

Obowiązujący w Polsce system rejestrowania w PUP oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi został maksymalnie uproszczony, 
przy czym w pełni świadomie i celowo odstąpiono od jakichkolwiek form 
technicznego zabezpieczenia tych oświadczeń i ich kontroli.  
Intencją polskiego ustawodawcy było maksymalne uproszczenie i odformalizowanie 
całej procedury, pozwalające na swobodny przepływ obywateli Ukrainy do pracy 
w Polsce, w ramach partnerstwa wschodniego. 
Celem ograniczania przypadków wydawania wiz na podstawie „fikcyjnych 
oświadczeń”, tj. w przypadkach, kiedy: 
- dane firm/osób posłużyły do sfałszowania oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwoleń na pracę, zaproszeń, 
- dane zostały w sposób nieuprawniony wykorzystane przez osoby trzecie do 
wystawienia oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, 
- wystawiono oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, niezgodnie 
z rzeczywistym zamiarem,  
Zarząd Do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej 
w Warszawie, przesyłał do Departamentu Konsularnego MSZ informacje, wraz 
z listami ww. podmiotów, które były następnie przekazywane do Konsulatu, celem 
ich wykorzystania przy udzielaniu wiz. 
W badanym okresie Konsulat otrzymał od Departamentu Konsularnego MSZ, za 
pismami przewodnimi, wykazy ww. podmiotów (firm, spółek, agencji, fundacji, osób 
fizycznych), a to: 
- z dnia 4 maja 2015 r. wykaz 106 podmiotów, 
- z dnia 30 września 2015 r. wykaz 65 podmiotów, 
- dnia 27 lipca 2016 r. wykaz 104 podmiotów, 
- dnia 26 sierpnia 2016 r. wykaz 55 podmiotów,  
- dnia 7 listopada 2016 r. wykaz 58 podmiotów. 
- dnia 4 kwietnia 2017 r. wykaz 26 podmiotów. 
Urzędnicy konsularni Konsulatu uwzględniali informacje zawarte w wykazach 
podmiotów w swojej pracy i wykorzystywali je w procesie weryfikacji wniosków 
wizowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 4 – 6 i str. 49 - 105) 
 

Odnośnie wiedzy Konsulatu, co do rejestrowania przez powiatowe urzędy pracy RP 
dużej ilości oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców przez podmioty 
niemające zamiaru ani możliwości ich zatrudnienia oraz dodatkowych działań 
zabezpieczających tym zjawiskom, Dariusz Szewczyk – Konsul Generalny RP 
wyjaśnił, „że Konsulat nie posiada bezpośredniego dostępu do baz danych urzędów 
pracy, rejestrujących oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, czy baz danych Straży Granicznej RP, której funkcjonariusze 
kontrolują firmy deklarujące chęć zatrudnienia cudzoziemców. 
Tym samym urzędnicy Konsulatu nie mają pełnych informacji o skali zjawiska. 
Dysponują tylko częściowymi danymi, pozyskiwanymi od ww. instytucji, dzięki 
funkcji „konsultacje na wniosek konsula”, dostępnej w systemie „Wiza - Konsul” lub 
zaczerpniętymi z korespondencji, kierowanej przez Straż Graniczną RP, za 
pośrednictwem Departamentu Konsularnego MSZ, do konsulatów RP na Ukrainie. 
Ponadto w Konsulacie, w trybie roboczym, prowadzony jest własny, nieoficjalny 
rejestr firm, które w przeszłości były poddawane sprawdzeniu przez instytucje 
krajowe na życzenie konsula. 
W świetle stanowiska zajętego przez Prokuraturę Generalną, że oświadczenie 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, jako dokument prywatny, nie ma 
znaczenia prawnego i nie mieści się w definicji dokumentu, określonej w art. 115 § 
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14 kk, dlatego też nie może być przedmiotem przestępstw przeciwko dokumentom, 
wskazanym w art. 270 – 273 kk i nie można mówić w tych przypadkach 
o popełnieniu przestępstwa, więc nie istnieje obowiązek konsula informowania 
o podejrzeniu jego popełnienia.”  

(dowód: akta kontroli str. 106 - 112) 
 
Konsul nie był zobligowany przez MSZ do opracowania i wprowadzenia w życie 
wewnętrznych procedur, określających sposób postępowania urzędników w razie 
powzięcia w toku czynności konsularnych uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa w procesie wizowym lub innych unormowań oraz nie był uprawniany 
do opracowania takich wewnętrznych procedur. 
W myśl art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, w ramach 
nadzoru sprawowanego nad wykonywaniem funkcji konsularnych przez konsula, 
wiążące wytyczne, czy zalecenia wydawać może jedynie Minister Spraw 
Zagranicznych. 
Urzędnicy konsularni dokonywali weryfikacji autentyczności pochodzenia, 
integralności treści i czytelności dokumentów, w tym dostarczonych drogą 
elektroniczną, w oparciu o ogólnie obowiązujące w tej mierze zasady. 

   (dowód: akta kontroli str. 4 - 6) 
 
W dniu 14 września 2012 r. Komenda Główna Straży Granicznej - Zarząd 
Operacyjno-Śledczy w Warszawie zwrócił się do Dyrektora Biura Prokuratury 
Generalnej RP z prośbą o interpretację przepisów art. 271 – 273 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny12 (kk) odnośnie postępowania z oświadczeniami 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, wzbudzającymi wątpliwości, co do ich 
autentyczności lub wiarygodności. 
W świetle stanowiska Prokuratury Generalnej RP, wyrażonego w odpowiedzi z dnia 
8 lutego 2013 r., stwierdzono m.in., „że oświadczenie pracodawcy, zawierające wolę 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, związane jest z przyszłym 
zawarciem stosunku prawnego zatrudnienia, który nie ma charakteru 
publicznoprawnego, jest zatem jedynie dokumentem prywatnym.  
Co więcej, oświadczenie takie nie stanowi poświadczenia danego faktu, a jedynie 
zawiera deklarację woli, dotyczącą zawarcia w przyszłości, z imiennie wymienionym 
cudzoziemcem stosunku prawnego. 
Brak możliwości potwierdzenia faktu, który jeszcze nie zaistniał, powoduje, że 
oświadczenie to nie ma charakteru prawnego, tj. nie ma żadnego waloru 
dowodowego w sprawie.  
Z tych względów oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, jako dokument 
prywatny, nie ma znaczenia prawnego i nie mieści się w definicji dokumentu 
określonej w art. 115 § 14 kk i dlatego nie może być przedmiotem przestępstw 
przeciwko dokumentom, wskazanym w art. 270 – 273 kk.” 
Wobec powyższego stanowiska Prokuratury Generalnej RP, Departament 
Konsularny MSZ uznał, że skoro nie można mówić o popełnieniu przestępstwa, nie 
istnieje więc obowiązek konsula informowania o podejrzeniu jego popełnienia przez 
składającego oświadczenie. 
Departament Konsularny MSZ, o stanowisku Prokuratury Generalnej RP, 
poinformował w dniu 7 marca 2017 r. pisemnie polskie konsulaty w Republice 
Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. 
O skali narastania sytuacji, w których dane firm/osób posłużyły do sfałszowania 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwoleń 
na pracę, zaproszeń, zostały w sposób nieuprawniony wykorzystane przez osoby 

                                                      
12 t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm. 
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trzecie do wystawienia oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi lub wystawiono oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy, niezgodnie z rzeczywistym zamiarem, świadczy systematyczny wzrost liczby 
ww. podmiotów, przekazywanych w informacjach Zarządu Do Spraw Cudzoziemców 
Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, przesyłanych do Departamentu 
Konsularnego MSZ, a następnie do Konsulatu. 
W Konsulacie prowadzone są ewidencje i statystyka wydanych wszystkich decyzji 
wizowych, według rodzajów wiz i ich symboli dla indywidualnych osób, ubiegających 
się o wizę. 
Konsulat nie prowadzi i nie jest zobligowany do prowadzenia jakiejkolwiek rejestracji 
podmiotów (firm, spółek, agencji, fundacji, osób fizycznych), które są autorami 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, ilości sporządzanych 
przez nich oświadczeń, jak również nazw i ilości powiatowych urzędów pracy, 
rejestrujących te oświadczenia. 
                 (dowód: akta kontroli str. 113 – 121 i str. 6) 
 
Analiza losowo wybranych 100 wniosków o wydanie wiz pracowniczych, 
rozpatrzonych przez Konsulat w latach 2014 – 2016 wykazała, że w zbadanej 
ilościowej próbie, Konsulat wydał 70 decyzji wizowych pozytywnych oraz 30 decyzji 
wizowych negatywnych. 
Do 13 wniosków wizowych zainteresowani sami dołączyli dodatkowe dokumenty, 
uwiarygadniające cel wydania wizy, tj. kserokopie prawa jazdy lub pisma 
podmiotów, zamierzających zatrudnić cudzoziemca. 
W przypadku decyzji wizowych negatywnych, przyczyną odmowy była treść art. 
65 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. „ubiegający się 
o wizę nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu” oraz art. 65 ust. 1 pkt 
9, tj. „zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jego zamiaru opuszczenia 
terytorium RP przed upływem terminu ważności wizy.” 
Konsulat w tych wypadkach zastosował się do obowiązku przestrzegania w tym 
zakresie przepisów WKW, szczególnie rozdziału III – rozpatrywanie wniosku 
wizowego i podejmowanie decyzji w jego sprawie oraz innych, obowiązujących 
w tym względzie, przepisów i wytycznych. 
Urzędnicy konsularni w przypadkach budzących istotne wątpliwości odnośnie 
prawdziwości oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, nazwy 
podmiotów, wystawiających takie oświadczenia oraz osoby usiłujące otrzymać wizę 
w oparciu o nie, wciągali na swoje wewnętrzne, specjalne listy. 
Urzędnicy konsularni, w zbadanych sprawach, nie korzystali z unormowań 
zawartych w art. 21 ust. 7 i 8 WKW, tj. z możliwości wzywania osób, 
zainteresowanych otrzymaniem wizy, na rozmowę lub żądania przedłożenia 
dodatkowych dokumentów, uwiarygadniających cel otrzymania wizy. 
Konsulat w zbadanych przypadkach nie podejmował współpracy z ukraińskimi 
organami administracji. 

    (dowód: akta kontroli str. 122 – 188) 
 

Skala odmów wydania wiz pracowniczych ze względu na wątpliwości, wynikające ze 
stosowania wymogów, określonych stosownymi przepisami, w podziale na 
poszczególne lata badanego okresu 2014 - 2016 r., przedstawiała się następująco: 
1) decyzje odmowne ogółem (na podstawie zezwoleń i oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi): 
a) 2014 r. - z 8.761 wniosków, rozpatrzono 322 negatywnie (3,7%), 
b) 2015 r. - z 23.231 wniosków, rozpatrzono 1.516 negatywnie (7,2%), 
c) 2016 r. - 35.996 wniosków, rozpatrzono 2.559 negatywnie (7,7%). 
2) decyzje odmowne, rozpatrywane w oparciu o zezwolenia na pracę: 
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a) 2014 r. - z 1038 wniosków, negatywnie rozpatrzono 161 wniosków (15,5%), 
b) 2015 r. - z 2.824 wniosków, negatywnie rozpatrzono 58 wniosków (2,1%), 
c) 2016 r. - z 5.643 wniosków, negatywnie rozparzono 161 wniosków (2,9%). 
3) decyzje odmowne, wydane w oparciu o oświadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi: 
a) 2014 r. z 7.723 wniosków, negatywnie rozpatrzono 295 wniosków (3,8%), 
b) 2015 r. z 20.407 wniosków, negatywnie rozpatrzono 1.458 wniosków (7,1%), 
c) 2016 r. z 30.353 wniosków, negatywnie rozpatrzono 2.398 wniosków (7,9%). 
Głównymi przyczynami decyzji odmownych były poważne wątpliwości Konsula 
odnośnie autentyczności dokumentów uzupełniających, przedstawionych przez 
osobę ubiegającą się o wizę lub jej zamiar opuszczenia terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej grupy Schengen, zanim wygaśnie termin ważności 
wizy, o którą osoba ubiegająca się o wizę występuje, co było zgodne z wymogami 
określonymi w art. 32 ust. 1 lit. b WKW. 

    (dowód: akta kontroli str. 10 - 27) 
 
Dokonując analizy losowo wybranych 100 spraw (wniosków wizowych wraz 
z wymaganymi dokumentami i uzupełniającymi) z badanego okresu 2014 – 2016 r., 
nie stwierdzono przypadków decyzji odmownych ze względu na fakt usiłowania 
wyłudzenia wiz na podstawie wniosku zawierającego nieprawdziwe dane osobowe 
lub fałszywe informacje, dołączenia do niego dokumentów, zawierających takie 
dane lub informacje, zeznania nieprawdy lub zatajenia prawdy albo podrobienia 
dokumentu w celu użycia go za autentyczny. 
MSZ nie przekazywało Konsulatowi ustanowionych, szczególnych procedur na 
wypadek, jeśli podczas rozpatrywania wniosków o wizę, zachodzić będzie 
podejrzenie usiłowania wyłudzania wiz w ww. sytuacjach. 

     (dowód: akta kontroli str. 5 i str. 122 - 188) 
 

Odnośnie przypadków usiłowania wyłudzenia wiz na podstawie wniosku 
zawierającego nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, dołączenia do 
niego dokumentów, zawierających takie dane lub informacje, zeznania nieprawdy 
lub zatajenia prawdy albo podrobienia dokumentu w celu użycia go za autentyczny 
oraz procedury postępowania w takich przypadkach, Dariusz Szewczyk – Konsul 
Generalny RP wyjaśnił, „że w praktyce Konsulatu występowały przypadki usiłowania 
wyłudzenia wizy w ww. sytuacjach, polegające na składaniu przez petentów aplikacji 
wizowych z załączonymi sfałszowanymi oświadczeniami o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcowi luz zezwoleniami na pracę lub składaniu przez petentów 
aplikacji wizowych z załączonymi dokumentami, które zostały zarejestrowane na 
rzecz lub wydane dla firm i osób, które w rzeczywistości nie planowały zatrudnienia 
cudzoziemców. Kontrole tych podmiotów były po części rezultatem konsultacji, 
wysyłanych za pośrednictwem systemu „Wiza – Konsul” do Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców. Odnośnie kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa Konsulat kierował się stanowiskiem Prokuratury Generalnej, zajętym 
w tej sprawie.” 

(dowód: akta kontroli str. 106 - 112) 
 
Analiza 50 losowo wybranych wniosków o wydanie wizy, do których dołączono 
zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi, pochodzące od różnych podmiotów, deklarujących zatrudnienie 
cudzoziemców, w oparciu, o które wydano pozytywne decyzje wizowe wykazała, że: 
- w 48 przypadkach wniosków i dokumentów dodatkowych, niebudzących 
wątpliwości, co do ich autentyczności, wydano pozytywne decyzje wizowe, 
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- w 2 przypadkach, ze względu na wątpliwości odnośnie treści wniosku 
i dokumentów towarzyszących podejmowano konsultacje dodatkowe, mające na 
celu ich weryfikację, po czym po uzyskaniu tych informacji, wydano decyzję 
pozytywną. 
Z treści badanych spraw nie wynikało, w jaki sposób dokonywano weryfikacji 
dokumentów złożonych przez wnioskodawców pod kątem jej autentyczności 
pochodzenia, uwiarygodnienia celu wydania wizy bądź wiarygodności pracodawcy. 
W przypadkach uzasadnionych wątpliwości odnośnie autentyczności dokumentów 
lub prawdziwości stanu faktycznego, celem uzyskania dodatkowych informacji lub 
opinii weryfikujących dane we wniosku i dokumentach towarzyszących, Konsulat 
stosował konsultacje z organami administracji publicznej RP, w oparciu 
o dyspozycję art. 60 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, lub 
w przypadkach wniosków o wydanie wizy Schengen, w trybie art. 69 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z Szefem Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców. 
Analiza 30 losowo wybranych spraw o wydanie wizy krajowej w oparciu 
o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi z badanego okresu 
2014 – 2016 r. wykazała, iż konsul miał wątpliwości, co do wiarygodności 
podmiotów rejestrujących oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi lub wątpliwości, co do osoby wnioskującej o wydanie wizy 
pracowniczej.  
W 10 przypadkach urzędnicy konsularni mieli podejrzenia odnośnie sfałszowania 
oświadczeń, w 16 przypadkach wątpliwości budził cel wyjazdu cudzoziemca do 
Polski, niezgodny z deklarowanym lub podmiot powierzający wykonywanie pracy na 
podstawie oświadczenia, a w 4 przypadkach ustalono, że podmiot powierzający 
wykonywanie pracy „wystawia bardzo liczne oświadczenia”. 
We wszystkich przypadkach rozpatrzenie wniosku wizowego poprzedziły 
konsultacje w systemie „WIZA-KONSUL”, w postaci zapytań konsula i odpowiedzi 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, prowadzonych na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.  
W wyniku tych konsultacji, 7 wniosków wizowych konsul rozpatrzył pozytywnie, zaś 
23 negatywnie, mając na względzie treść art. 65 ust. 1 pkt 8 oraz pkt 9 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

    (dowód: akta kontroli str. 122 - 188) 
 

Odnośnie procedur i trybu postępowania w przypadkach powzięcia wątpliwości 
przez konsula, co do decyzji o udzieleniu wizy bądź decyzji odmownej, z powodu 
braku wiarygodności podmiotów wystawiających oświadczenie i przedłożonych 
dokumentów przez osobę ubiegającą się o wizę, Dariusz Szewczyk – Konsul 
Generalny RP wyjaśnił, „iż konsul w przypadku, w którym ma do czynienia z firmą 
lub osobą niepoddawaną uprzedniemu sprawdzaniu, wydanie decyzji jest 
poprzedzone skierowaniem sprawy na konsultacje do centralnego organu 
wizowego, którego rolę w Polsce pełni Urząd do Spraw Cudzoziemców. 
W trakcie rozpatrywania ww. wniosków, petenci nie byli wzywani na rozmowę. 
Ubiegający się o wizę mieli natomiast możliwość dostarczenia dodatkowych 
dokumentów w sytuacji, w której po otrzymaniu decyzji odmownej, zdecydowali się 
złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie ich sprawy. 
Dodatkowe dokumenty, poza wymaganymi przez Konsulat, mogą być także 
dołączane do wniosku już za pierwszym razem, jeśli petent uzna, że pozytywnie 
wpłyną one na decyzję konsula w jego sprawie. 
W latach 2014 – 2016 w Konsulacie wystąpiło 4.397 przypadków odmów, w których 
z powodu wątpliwości, odnośnie wiarygodności podmiotów wystawiających 
oświadczenia bądź dokumentów składanych przez osoby zainteresowane 
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otrzymaniem wizy, urzędnicy konsularni podjęli dodatkowe czynności przed 
podjęciem decyzji o wizie.” 

    (dowód: akta kontroli str. 106 – 112) 
 

Odnośnie sposobu oceny wiarygodności oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi i deklarowanych celów podróży, osób ubiegających się o wizy 
pracownicze, w przypadkach decyzji pozytywnych, przy braku jakichkolwiek 
konsultacji lub żądania dodatkowych dokumentów weryfikujących, Dariusz 
Szewczyk – Konsul Generalny RP wyjaśnił, „że wnioski wizowe są zawsze 
dwukrotnie weryfikowane.  
Najpierw przez pracowników miejscowych, dokonujących wstępnej analizy 
dokumentów, którzy oglądają podpisy i pieczęcie, dokonując ich weryfikacji na 
podstawie dostarczonych przez niektóre PUP wzorów podpisów, wzorów pieczęci 
używanych przez fałszerzy dokumentów, przesłanych przez oficera łącznikowego 
policji w Kijowie oraz własnego doświadczenia. 
Pracownicy mają także wiedzę na temat wykrytych przez Straż Graniczą RP 
przypadków fałszowania dokumentów i wydawania oświadczeń na sprzedaż. 
Swoje uwagi pracownicy notują na karteczkach, przylepianych do paszportów. 
Wnioski trafiają następnie do konsula, który również dokonuje analogicznych 
sprawdzeń i dodatkowo dysponuje możliwością konsultowania spraw z instytucjami 
krajowymi za pośrednictwem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz wiedzą zdobytą 
w wyniku wcześniejszych konsultacji. 
Jeśli konsul, po analizie dokumentów, poweźmie wątpliwość, co do faktycznego 
zamiaru podjęcia pracy u danego pracodawcy, wydaje decyzję odmowną.  
Konsul rozpatruje przyjęty wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie 
przewidują one obowiązkowych konsultacji w przypadku obywateli ukraińskich.  
Ich wnioski wizowe konsultowane są wyłącznie „na wniosek konsula”, w sytuacji, 
w której ten, ze względu np. na brak możliwości bezpośredniego wglądu do baz 
danych instytucji krajowych, uzna to za stosowne.  
Narzędzie to nie może być nadużywane ze względu na ryzyko sparaliżowania pracy 
urzędów konsularnych i Urzędu ds. Cudzoziemców czy Straży Granicznej RP. 
Podstawą do wydania decyzji pozytywnej przez konsula jest fakt, że do wniosku 
dołączono wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające cel i warunki pobytu 
cudzoziemca na terytorium RP, a konsul nie powziął wątpliwości, co do ich 
autentyczności.  
Jego podejrzeń nie wzbudziła także prawdziwość intencji deklarowanych przez 
cudzoziemca i podmiotu rejestrującego oświadczenie. 
Dodatkowo, wydając decyzję pozytywną, konsul może posiłkować się, 
prowadzonym w urzędzie, nieoficjalnym rejestrem firm, które były już w przeszłości 
konsultowane i który zawiera informacje dotyczące pracodawców, zweryfikowanych 
zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. 
W przypadku wydawania decyzji pozytywnej, przepisy nie nakładają na konsula 
obowiązku jej uzasadnienia w formie pisemnej. Tym samym konsul nie opatruje 
sprawy wizowej komentarzem i nie sporządza żadnych notatek, dotyczących 
pozytywnej weryfikacji firmy lub pracodawcy, którzy zarejestrowali oświadczenie.” 

            (dowód: akta kontroli str. 108 i str.189 - 190)  
 
W celu zapobieżenia jakimkolwiek możliwościom korupcjogennym oraz zachowania 
zasady obiektywizmu w procesie rozpatrywania i wydawania wiz w Konsulacie, 
interesanci nie mają fizycznej możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami 
wydającymi wizy.  
Kontakt bezpośredni z interesantami mają pracownicy Konsulatu, urzędujący 
w budynku na parterze, w pomieszczeniach z przeszklonymi okienkami, którzy 
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wykonują tylko czynności materialno – techniczne, polegające na odbieraniu 
wniosków wizowych z paszportami oraz sprawdzaniu ich kompletności. 
Zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1 WKW, w Konsulacie wprowadzono system rotacji 
pracowników na stanowiskach, mających bezpośredni kontakt z osobami 
ubiegającymi się o wizę, a o czynnościach, jakie będą wykonywać danego dnia, 
dowiadują się rano z grafiku, układanego przez kierownika RRO. 
W Konsulacie wprowadzono jasną i przejrzystą strukturę służbową oraz wyrazisty 
przydział i podział obowiązków służbowych w zakresach czynności, związanych z  
podejmowaniem ostatecznych decyzji w sprawie wniosków. 
Prawo dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz do Systemu 
Informacyjnego Visa (VIS) w Konsulacie posiada 5 pracowników, w tym 
2 uczestniczących bezpośrednio w procesie wydawania wiz. 
W Konsulacie prowadzona jest ścisła ewidencja naklejek wizowych i odnotowywany 
jest na bieżąco sposób wykorzystania każdej naklejki wizowej. 
Naklejki przechowywane są w dwóch kasach pancernych (w kancelarii i w gabinecie 
kierownika RRO) i każdego dnia rano odpowiednia ich ilość wydawana jest 
pracownikom.  
Przekazywanie naklejek odbywa się poprzez wydrukowanie z systemu „Wiza - 
Konsul” remanentu naklejek wizowych i napisanie na nim liczby oraz numerów 
wydawanych naklejek.  
Remanent jest podpisywany przez konsula wydającego naklejki i pracownika 
miejscowego, odpowiedzialnego danego dnia za ich drukowanie.  
Pod koniec dnia pracownik miejscowy jest rozliczny z wykorzystanych naklejek.  
Naklejki niewklejone do paszportów i uszkodzone są zwracane konsulowi 
i zamykane w szafie pancernej. 
W Konsulacie nie ma kasy poboru jakichkolwiek opłat i żaden z pracowników nie 
zajmuje się poborem jakichkolwiek opłat. 

   (dowód: akta kontroli str. 4 - 6) 
 

Odnośnie antykorupcyjnych zabezpieczeń organizacyjnych i proceduralnych 
w Konsulacie, Dariusz Szewczyk – Konsul Generalny RP dodatkowo wyjaśnił, „że 
pracownicy miejscowi, wykonujący swoją pracę rotacyjnie, nie mają żadnego 
wpływu na proces zapisów na składanie aplikacji wizowych, jak również 
podejmowania decyzji. Nie są także w stanie zmienić decyzji wizowej, podjętej przez 
konsula w systemie „Wiza – Konsul.”  
Większość wniosków wizowych trafia do Konsulatu za pośrednictwem Punktu 
Przyjmowania Wniosków Wizowych, który jest regularnie kontrolowany przez 
pracowników Konsulatu. 
W 2017 r. w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych wprowadzono nowy, 
elektroniczny system rejestracji, który sam wyznacza terminy składania dokumentów 
przez zainteresowanych, dzięki czemu z procesu składania wniosków wizowych 
wyeliminowany został czynnik ludzki, w tym nielegalni pośrednicy, a tym samym 
ewentualna składowa korupcyjna.” 

(dowód: akta kontroli str. 106 - 112) 
W okresie 2014 – 2016 r. w Konsulacie nie były przeprowadzane kontrole 
zewnętrzne, dotyczące procedur wydawania wiz cudzoziemcom. 
W myśl zapisu art. 38 ust 4 WKW „organy centralne państw członkowskich 
zapewniają częstą i odpowiednią kontrolę przebiegu rozpatrywania wniosków oraz 
podejmują działania zaradcze w przypadku wykrycia odstępstw od przepisów 
niniejszego rozporządzenia.” 

   (dowód: akta kontroli str. 4 - 6) 
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Celem ograniczenia i eliminowania negatywnych zjawisk, związanych 
z wykorzystywaniem portalu „e-konsulat” do składania wniosków przez pośredników 
wizowych i zabezpieczenie przed wprowadzaniem nieprawdziwych danych do 
systemu, Konsulat podjął działania o charakterze technicznym i organizacyjnym 
w postaci wprowadzenia nowego, elektronicznego systemu rejestracji w Punkcie 
Przyjmowania Wniosków Wizowych. 

   (dowód: akta kontroli str. 4 - 6) 
 

Dariusz Szewczyk – Konsul Generalny RP wyjaśnił, „iż negatywne zjawiska, 
związane z wykorzystywaniem portalu „e-konsulat”, zostały zminimalizowane dzięki 
faktowi, że na dzień dzisiejszy odgrywa on wyłącznie marginalną rolę w procesie 
wyznaczania terminów składania wniosków wizowych.  
Jego rolę przejął natomiast nowy, elektroniczny system rejestracji do Punktu 
Przyjmowania Wniosków Wizowych, który dzięki swojej architekturze (wybieranie 
terminów odbywa się off line) nie może zostać zhakowany przez nielegalnych 
pośredników wizowych. 
W latach 2014 – 2017 w Konsulacie nie przeprowadzano audytów bezpieczeństwa 
i testów wydajnościowych systemu „e-konsulat”, a sam Konsulat nie ma uprawnień 
ani możliwości do realizacji takich czynności.” 

(dowód: akta kontroli str. 106 - 112) 
 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż nie zawiadamiano odpowiednich organów 
państwowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, związanego z próbą 
wyłudzenia wizy lub fałszowania dokumentów, niezbędnych do otrzymania wizy. 
 

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że Konsulat prowadził weryfikację składanych 
wniosków wizowych o wizy pracownicze i dokumentów im towarzyszących zgodnie 
z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa materialnego. 
W celu podejmowania trafnych decyzji wizowych Konsulat podejmował współpracę 
z krajowymi organami administracji publicznej w ramach tzw. konsultacji oraz 
realizował czynności we własnym zakresie, służące weryfikacji danych, zawartych 
we wnioskach. 
W przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości odnośnie prawdziwości 
danych, zawartych w oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 
lub zezwoleniu, Konsulat nie informował o tym fakcie stosownych organów RP ze 
względu na zajęte przez Prokuraturę Generalną RP w tym względzie stanowisko. 
W Konsulacie w pełni zastosowano zabezpieczenia organizacyjne i proceduralne 
celem wyeliminowania w postępowaniu wizowym wystąpienia prawdopodobieństwa 
zjawisk korupcjogennych. 
 

IV. Uwagi i 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 Kontroli13, wnosi o informowanie państwowych organów 
krajowych, w tym prokuratury, o ujawnionych przypadkach fałszerstw dokumentów, 
przedstawianych w procedurze wizowej. 
 

                                                      
13 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 524 
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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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
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 Rzeszowie. 

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. 
 

 

 

 Rzeszów, dnia        czerwca 2017 r. 
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