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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 1. Marek Wójtowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli numer LRZ/49/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

2. Dariusz Herda, doradca prawny, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
nr LRZ/52/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, ul. Iwana Franka 108, 79011 
Lwów (dalej Konsulat). 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Rafał Wolski, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej od 8 kwietnia 2017 r. 
(dalej zwany też Konsulem). Wcześniej funkcję Konsula Generalnego pełnili: Pan 
Wiesław Mazur od 11 listopada 2015 r. i Pan Jarosław Drozd od dnia 1 września 
2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Konsulat skutecznie realizował w latach 2014-2016 zadania z zakresu wydawania 
cudzoziemcom tzw. wiz pracowniczych2. Pomimo braku procedur wewnętrznych 
w tym zakresie, podejmowane w toku czynności konsularnych działania służyły 
zabezpieczeniu systemu przed wyłudzaniem wiz, pod pretekstem zatrudnienia na 
terenie RP. Konsulat prawidłowo wykorzystywał potencjał ludzki oraz dostępne 
środki do realizacji powyższych zadań. Skala wniosków wizowych, przypadająca 
codziennie do rozpoznania dla jednego urzędnika konsularnego (w liczbie około 
120), stwarzała jednak bardzo wysokie ryzyko podjęcia błędnej decyzji. 
 
W ocenie NIK Konsul nie dysponował narzędziami i instrumentami organizacyjno-
prawnymi, które pozwoliłyby skutecznie przeciwdziałać procesowi wyłudzania wiz 
pod pretekstem podejmowania pracy na terenie RP, w tym żadnymi systemowymi 
narzędziami weryfikacji rzetelności, zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy oświadczeń, w oparciu o które wydawano wizy pracownicze.  

                                                      
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 Wiza wydawana w celu wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy przez cudzoziemca w okresie 
nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy zarejestrowanego w miejskim lub powiatowym urzędzie pracy albo wiza wydawana cudzoziemcowi, który przedstawi 
zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, ze zm.).  

Ocena ogólna 
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Rosnące dynamicznie zapotrzebowanie na wizy, w ocenie NIK, przewyższało 
możliwości Konsulatu w zakresie sprawdzenia wiarygodności oświadczeń 
składanych przez osoby ubiegające się o wizy. 
W ocenie NIK Konsulat nie ponosił jednak odpowiedzialności za ten stan. 
 
W Konsulacie zagwarantowano odpowiednie warunki lokalowe do sprawnego 
wykonywania zadań dotyczących wydawania wiz. Zatrudnieni w nim urzędnicy 
konsularni podejmujący decyzje wizowe byli przygotowywani merytorycznie do 
wykonywania swych obowiązków. W ocenie NIK byli oni jednak bardzo obciążeni 
obowiązkami, ponieważ czas na rozpatrzenie każdego statystycznego wniosku 
wizowego nie przekraczał czterech minut. Było to konsekwencją średniorocznego 
wpływu do Konsulatu ponad 430 tysięcy wniosków wizowych i liczby urzędników 
konsularnych wyznaczonych dla ich rozpoznania na poziomie 13 osób. 
 
Składane przez cudzoziemców wnioski o wydanie wiz pracowniczych były 
weryfikowane, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W celu ograniczenia 
wyłudzania wiz pracowniczych, na etapie weryfikacji wniosków wizowych Konsulat 
współpracował z organami krajowymi w ramach tzw. konsultacji oraz samodzielnie 
podejmował czynności sprawdzające polegające na pobieraniu dodatkowych 
dokumentów uwiarygadniających cel wydania wizy oraz weryfikacji ich prawdziwości 
przez organy wydające zezwolenia na pracę lub rejestrujące oświadczenia. 
Pozytywne znaczenie w tym procesie miało też prowadzenie elektronicznej bazy 
podmiotów, dla których przeprowadzone zostały konsultacje COW3 lub wskazanych 
przez Straż Graniczną jako pracodawców o zmniejszonej wiarygodności, bądź 
których dane ewidencyjne zostały wykorzystane do sfałszowania dokumentów 
wizowych. 

W Konsulacie wprowadzono również zabezpieczenia organizacyjne i proceduralne 
w celu wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcjogennych 
w postępowaniach wizowych. 

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza jednak, że w okresie objętym kontrolą nie 
zawiadamiano odpowiednich organów ścigania, o podejrzeniach popełnienia 
przestępstw, związanych z próbą wyłudzania wiz przy użyciu sfałszowanych lub 
nieprawdziwych dokumentów. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Konsulatu do wydawania wiz. 

1.1 Konsulat nie posiadał wytycznych ustanowionych w procesie wizowym, 
mających za zadanie zabezpieczenie systemu przed wyłudzaniem wiz pod 
pretekstem zatrudnienia na terenie RP. Nie opracowywano też żadnych formalnych 
procedur zabezpieczających system wydawania wiz przed nieuprawnionym jej 
uzyskaniem. 
 
Pan Rafał Wolski, Konsul Generalny RP we Lwowie wyjaśnił, że w świetle art. 13 
ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne4 , w ramach 
sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem funkcji konsularnych przez konsula, 

                                                      
3 Konsultacje COW (centralny organ wizowy) oznaczają skierowanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców  
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 1274 ze. zm. 
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jedynie Minister Spraw Zagranicznych może wydawać wytyczne i zalecenia. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810.2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy5 (WKW) oraz ustawa z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach6 a także rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców7 precyzyjnie 
określają sposób postępowania konsula podejmującego decyzję w sprawie wizowej, 
w tym przypadki, w których należy odmówić wydania wizy. […] Taki tryb 
postępowania stosowany jest również w przypadku rozpatrywania wniosków 
o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. […] Konsulat RP we Lwowie nie 
stworzył dodatkowych procedur czy wytycznych ustanowionych w procesie 
wydawania wiz. Jednakże w celu usprawnienia pracy na bieżąco podczas 
roboczych spotkań konsulowie wymieniają się informacjami o niewiarygodnych 
podmiotach lub ujawnionych prawdopodobnych fałszerstwach i dalszym toku 
postępowania przy podejmowaniu decyzji. 

(dowód: akta kontroli, str. 53-63) 
 
1.2. W dniu 23 maja 2013 r. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie 
zawarła ze spółką VF Worlwide Holdings Ltd umowę, której przedmiotem było 
świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie 
na mały ruch graniczny. W związku z tym na obszarze lwowskiego okręgu 
konsularnego zorganizowane zostały 3 punkty8 przyjmowania wniosków wizowych 
(PPWW) tj. we Lwowie, Iwano-Frankowsku oraz w Użgorodzie. Część wniosków 
o wizy pracownicze przyjmowana była także bezpośrednio w Konsulacie, na 
podstawie zgłoszeń dokonanych w systemie e-konsulat.  
Oprócz wniosków o wizy do pracy Konsulat przyjmował też wszystkie inne wnioski 
wizowe przewidziane przepisami prawa. Poza systemem rejestracji w e-konsulacie 
przyjmowane były wnioski wizowe posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin, 
członków rodziny obywatela UE i obywateli RP oraz osoby umówione w trybie 
wyjątkowym przez Konsula Generalnego lub Kierownika WRO. 
 
W okresie objętym kontrolą wpłynęło łącznie 1.295.915 wniosków wizowych, w tym 
1.131.532 złożonych zostało za pośrednictwem PPWW, a 164.383 (tj. 12,7%) 
bezpośrednio w Konsulacie. Liczba wniosków wizowych składanych w Konsulacie 
oraz ich udział w łącznej liczbie wniosków wizowych systematycznie spadał – 
z 68.433 w 2014 r. (19,1% wszystkich), poprzez 58.789 w 2015 r. (14,5% 
wszystkich) do 37.161 w 2016 r. (6,9% wszystkich). Następował jednocześnie 
wzrost wniosków składanych za pośrednictwem PPWW – z 289.032 złożonych 
w 2014 r., poprzez 347.483 w 2015 r. (wzrost o 20%), do 495.017 w 2016 r. (co 
w stosunku do lat poprzednich stanowi wzrost odpowiednio o 71,3% i 42,5%) 
 
W latach 2014-2016 w Konsulacie wydanych zostało łącznie 1.241.648 wiz 
(krajowych i Schengen), w tym 507.667 (tj. 41 %) tzw. wiz pracowniczych, w tym 
452.182 oznaczonych celem 05 (na podstawie oświadczeń) i 55 485 oznaczonych 
celem 06 (na podstawie zezwoleń). 
 
W okresie objętym kontrolą następował skokowy wzrost liczby załatwionych spraw 
o wizy pracownicze – z 87.761 w 2014 r. (w tym 05 - 79.650 i 06 – 8.111), poprzez 

                                                      
5 Dz. U. UE.L 243.1 ze zm. 
6 Dz. U. z 2016 r., poz. 1990 
7 Dz. U. z 2016 r., poz. 592 
8 pierwotnie (przed zmianą terytorialną) we lwowskim okręgu konsularnym działały tez PPWW w Tarnopolu oraz 
w Czerniowcach, które przeszły następnie odpowiednio do właściwości Konsulatów RP w Łucku i Winnicy. 
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163.552 (w tym odpowiednio 147.472 i 16.080) w 2015 r. (+86,4%) do 256.354 
(225.060 i 31.294) w 2016 r. (wzrost odpowiednio 192,1% i 56,7% do lat 
poprzednich). 
Przypadków odmowy wydania wizy było 50.076, w tym 33.270 (tj. 66,4%) dotyczyło 
wniosków o wizy pracownicze (w tym 31.186 na podstawie oświadczeń i 2.084 na 
podstawie zezwoleń). 

(dowód: akta kontroli str. 129-145, 300-319) 
 
Z analizy 100 losowo wybranych spraw wizowych rozpatrywanych w latach 2015-
2016 wynika, że załatwienie sprawy wizowej w 17 przypadkach nastąpiło w dniu 
złożenia wniosku, a pozostałe załatwiono w terminie od jednego do 8 dni, od wpływu 
wniosku. Średni czas rozpatrywania sprawy wizowej wyniósł 1,7 dnia. 
Z analizy 40 spraw, w których prowadzone były konsultacje COW wynika, że 
rozpatrywano je w terminie od 5 do 31 dni od dnia złożenia wniosku. Średni czas 
załatwienia takiej sprawy wyniósł 13 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 323-333) 
 
1.2.1. Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Organizacyjnym Konsulatu (§ 11) – 
prowadzenie spraw z zakresu problematyki paszportowo-wizowej należało do 
właściwości Wydziału Ruchu Osobowego (WRO). 
Od 1 października 2016 r. w strukturze Wydziału przewidzianych było 60,5 etatów 
(ze 102 przewidzianych dla całego Konsulatu), w tym: 
- kierownik wydziału,  
- 16 etatów do spraw konsularnych, 
- 41,5 etatów do spraw obsługi konsularnej i  
- 2 etaty tłumaczy. 
W okresie objętym kontrolą zmieniała się (zwiększała się) tylko liczba etatów do 
spraw obsługi konsularnej: od 1 lipca 2015 wynosiła 37,5 etatów, od 1 stycznia 
2016 r. – 39,5 etatów, od 5 września 2016 r. – 40,5 etatów. Pozostałe liczby etatów 
w Wydziale nie zmieniały się. 
 
Według stanu na dzień 8 kwietnia 2017 r. Konsul Generalny wydał jednolite 
upoważnienia do wykonywania czynności konsularnych, w tym do wydawania wiz 
oraz zezwoleń MRG, dla 26 osób. Ponadto dla 2 osób wydane zostało 
upoważnienie tylko do spraw wizowych, z terminem odpowiednio do 31 maja 2017 r. 
i do 16 czerwca 2017 r. (pracownicy okresowi). Wszystkie ze wskazanych 28 osób 
zajmowały etaty krajowe kierowane (EKK). 
 
W okresie objętym kontrolą w Wydziale Ruchu Osobowego pracowało od 12 osób 
wg. stanu na 1 stycznia 2014 r. (poprzez 17 osób wg. stanu na 31 grudnia 2015 r.) 
do 16 osób wg. stanu na 31 grudnia 2016 r., w tym 2 osoby wyznaczone były do 
załatwiania spraw Małego Ruchu Granicznego (MRG) i nie zajmowały się sprawami 
wizowymi. 
 
W WRO następowała znaczna rotacja pracowników. W okresie objętym kontrolą 
w Wydziale zatrudnianych było łącznie 28 osób, z czego tylko 2 pracowały przez 
cały ten czas (w tym jedna osoba w MRG). W związku z tym, w przypadku dużej 
liczby zadań wydziału WRO do czasowej dyspozycji Kierownika Wydziału 
pozostawali urzędnicy konsularni z innych wydziałów.  
 
Dla ustalenia skali wniosków rozpatrywanych przez urzędników konsularnych WRO 
ustalono liczbę miesięcy (osobomiesięcy) ich pracy w tym Wydziale, 
z zaokrągleniem każdego miesiąca do pełnego. W wyniku tych wyliczeń ustalono, 
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że pracownicy WRO z uprawnieniami konsularnymi zatrudnieni byli w latach 2014-
2016 przez 530 miesięcy, w tym 45 miesięcy przypadało na pracowników MRG, 
którzy nie wydawali wiz, co daje różnicę 485 miesięcy pracy dla pracowników 
wydających wizy. W tym czasie wydanych zostało 1.241.648 wiz (w tym 507.667 
pracowniczych) oraz w 50.076 przypadkach (w tym 33.270 pracowniczych) 
odmówiono wydania wizy. Stanowi to, że w każdym miesiącu urzędnik konsularny 
podejmował 2.663 decyzje wizowe (1.291.724/485), w tym 1.115 (540.937/485) 
dotyczące wniosków o wizy pracownicze. 
 
Liczba spraw przypadających dziennie na jednego pracownika konsularnego WRO, 
przy założeniu 22 dni roboczych w każdym miesiącu (wolne wyłącznie soboty 
i niedziele, bez uwzględnienia innych świąt, urlopów i nieobecności w pracy) wynosi 
121 (2.663/22), w tym 51 o wizy pracownicze. Wynika z tego, że jedną sprawę 
wizową urzędnik konsularny rozpoznać musiał w czasie maksymalnie 4 minut. 
Uwzględnienie w tej statystyce dni świątecznych w Polsce i na Ukrainie, 
przysługujących urlopów i nieobecności w pracy - znacząco zwiększyłoby 
w konsekwencji rzeczywiste obciążenie pracą urzędnika konsularnego. 
 
Czas pracy wszystkich urzędników konsularnych (posiadających także 
upoważnienie do wydawania wiz) w latach 2014-2016 wyniósł 916 osobomiesięcy. 
Przy założeniu, że wszyscy zajmują się wyłącznie sprawami wizowymi - liczba 
spraw przypadająca miesięcznie do rozpoznania wynosiła 1.410 (1.291.724/916), co 
stanowi 64 sprawy dziennie i czas na załatwienie jednej sprawy 7,5 minuty. 

(dowód: akta kontroli str. 11-52, 300-319) 
 
Pani Jadwiga Żak, Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu w sprawie 
statystyki spraw i działań organizacyjnych umożliwiających rozpatrywanie takiej 
liczby wniosków wizowych wyjaśniła, że konsulat we Lwowie wydaje na Ukrainie 
najwięcej wiz, ale jest też tutaj zatrudnionych najwięcej konsulów. Lwowski okręg 
konsularny obejmuje tereny przygraniczne i to skutkuje tym, że zainteresowanie 
uzyskaniem wizy przez Ukraińców jest tutaj największe. W latach 2014-2016 
nastąpił skokowy wzrost zainteresowania uzyskaniem wizy, w tym wizy 
pracowniczej. Za tym nie nastąpił proporcjonalny wzrost etatów przyznanych dla 
Wydziału Ruchu Osobowego. Część etatów nie była wcześniej obsadzona. Teraz 
mamy już pełną obsadę etatową i dostajemy tzw. pomoc sezonową z MSZ. Teraz 
też pracują w tym trybie 2 osoby. Staramy się podejmować natomiast inne działania 
organizacyjne, które pozwolą nam opanować wpływające do rozpoznania wnioski 
wizowe czy takie, które pozwolą nam tych wniosków rozpoznać więcej. Działaniem 
takim jest na przykład to, że nie zwiększamy liczby wniosków możliwych do złożenia 
w trybie e-konsulat. Pracownik Konsulatu, który musiałby przyjmować wnioski 
wizowe w tym czasie jest w stanie pomóc w znacznie większej liczbie spraw 
rozpatrywanych, które wpłynęły z PPWW. Zrezygnowano z indywidualnych przyjęć 
interesantów przez wyznaczonego konsula i od 2015 r. wszelkie sprawy załatwiane 
są korespondencyjnie bądź po wcześniejszym umówieniu się. Sprawy związane ze 
współpracą w VFS Global prowadzi obecnie jeden konsul, a wcześniej prowadziło 
ich trzech, każdy do innego punktu przyjmowania wniosków. Nastąpiła też zmiana 
organizacji pracy, która odciąża urzędników konsularnych wydających wizy od 
innych obowiązków np. związanych z przekazywaniem dokumentacji do 
odpowiedniego pomieszczenia w konsulacie. Załatwiają to pracownicy obsługi. 
Wprowadzenie pieczęci ze wskazaną podstawą prawną odmowy udzielenia wizy 
skraca czas na wypełnianie ankiety. To drobne sprawy, ale przyśpieszają znacznie 
ich rozpatrywanie. Rośnie też baza firm co do których prowadzone były konsultacje 
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i teraz łatwiej nam weryfikować rzetelność czy prawdziwość składanych we 
wnioskach wizowych informacji. 
Umowa z VFS Global przewiduje regulację polegająca na tym, że konsulat ustala 
wysokość limitów wniosków jakie dany punkt może przyjąć w danym dniu w podziale 
na wizy krajowe i Schengen. Limity wyznaczane są na każdy dzień. Konsulat ma 
opracowany plan urlopów i wiem ilu konsulów będzie w pracy w danym dniu. 
Pracownicy VFS Global informują nas też na bieżąco o liczbie dokonanych 
przedpłat w danym dniu z podziałem na wizy C i D. Mając o tym wiedzę – to my 
decydujemy o tym jaki limit wniosków na dany typ wizy możemy przydzielić na 
konkretny dzień, do danego PPWW lub możemy przesuwać limity między tymi 
punktami. W ten sposób wpływ wniosków jest przez nas moderowany. Obowiązkiem 
Konsulatu jest zapewnić dostęp do wizy Schengen, a z drugiej strony chcemy 
zapewnić dostęp do wiz pracowniczych. To wszystko sprawia, że te limity dzienne 
wahają się od 1,2 tys. do 3 tys. wniosków dziennie. Z VFS Global dostajemy też na 
bieżąco informacje o tym ile osób nie zgłosiło się do nich na wyznaczony termin. 
Jest to zwykle ok. 25%. Mamy też możliwość zablokować aktualnie przyznane dla 
VFS Global limity ma to związek np. z sytuacją nadzwyczajną, doraźną czy losową 
kiedy możliwości „przerobowe” Konsulatu niespodziewanie się zmniejszą. 

(dowód: akta kontroli str. 334-338) 
 
1.2.2. W latach 2014-2016 Konsulat występował do MSZ z wnioskami9 
o zwiększenie liczby urzędników odpowiedzialnych za wydawanie wiz o dodatkowe 
trzy etaty oraz o okresowe wsparcie merytoryczne konsulów wizowych, szczególnie 
w okresach wzmożonego aplikowania o wizę osób udających do prac sezonowych 
oraz w okresie wzmożonych wyjazdów wakacyjnych. W uzasadnieniu podawano, 
m.in., że pomimo oddania z dniem 10 września 2013 r. dwóch obwodów 
(tarnopolskiego i czerniowieckiego), odnotowywany jest stały wzrost liczby 
przyjmowanych wniosków wizowych, a czas oczekiwania na rejestrację w celu 
złożenia wniosku wynosi około miesiąca i jest to zbyt długi okres w stosunku do 
wskazanego w WKW.  
W wyniku ww. wniosków w 2014 r. MSZ przyznał Konsulatowi dwa nowe etaty 
krajowe kierowane ds. konsularnych od 1 lipca 2014 r. i od 1 września 2014 r. 
Ponadto w ramach wsparcia merytorycznego konsulów wizowych w okresach od 10 
kwietnia do 9 czerwca 2015 r., od 10 października do 15 grudnia 2016 r. i od 24 
października do 15 grudnia 2016 r. do pracy w Konsulacie delegowanych było 3 
pracowników z innych jednostek organizacyjnych MSZ.  
 
W związku ze zwiększeniem liczby pracowników konsularnych ds. wiz i okresowe 
delegowania pracowników z innych jednostek, Konsulat występował do MSZ 
o przyznanie dodatkowych etatów pracowników krajowych10. W uzasadnieniu 
wskazano m. in., że: pełne wykorzystanie zwiększonej kadry etatów krajowych 
kierowanych nastąpi wówczas, kiedy konsulów tych będą wspierać pracownicy 
miejscowi. 
W 2016 r. MSZ zwiększył plan finansowy Konsulatu o 5.000 EUR w pozycji 
wynagrodzenia dewizowe pracowników miejscowych informując jednocześnie, że 
kierownicy placówek upoważnieni są do podejmowania decyzji dotyczących 
zatrudnienia pracowników miejscowych w ramach przyznanych limitów finansowych 
oraz etatowych, w zakresie etatów miejscowych, ustalonych w regulaminach 
organizacyjnych placówek, które stanowią nieprzekraczalny limit.  

(dowód: akta kontroli str. 64-83) 

                                                      
9 Wnioski zostały przekazane w dniach 17 stycznia 2014 r., 20 marca 2014 r., 6 sierpnia 2014 r. i 22 lipca 2014 r. 
10 Pisma z dnia 6 maja 2015 r., 18 maja 2015 r., 3 czerwca 2015 r. i 25 maja 2016 r. 
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W wyjaśnieniu dotyczącym obsady kadrowej Konsul Generalny RP we Lwowie 
podał, że: liczbę urzędników konsularnych w latach 2014-2016 należy uznać za 
wystarczającą, między innymi dzięki podejmowaniu czynności służących jej 
uzupełnianiu, również doraźnie. W przypadku dużej liczby wniosków wizowych do 
podejmowania decyzji przesuwani byli inni pracownicy Konsulatu posiadający 
uprawnienia konsularne. Sukcesywnie zwiększano obsadę etatową w związku 
z systematycznie rosnącą liczbą wpływających do Konsulatu aplikacji. MSZ 
dostrzegając rosnącą liczbę wniosków wizowych, tworzyło nowe etaty oraz 
kierowało wsparcie wizowe w postaci oddelegowanych i przeszkolonych 
pracowników centrali MSZ.  

(dowód: akta kontroli, str. 53-63) 
 
1.2.3. Konsulat RP we Lwowie mieści się w dwóch budynkach przy ul. Iwana 
Franka. Nowy budynek o numerze 108 należy do Skarbu Państwa, a budynek 
o numerze 110 jest wynajmowany. Sprawy wizowe załatwiane są w części budynku 
108 natomiast w budynku nr 110 prowadzone są sprawy Karty Polaka.  
 
Wnioski wizowe przyjmowane w PPWW dostarczane są do Konsulatu każdego dnia 
roboczego, w godzinach porannych. 
 
Część wniosków wizowych (w tym rejestrowanych w systemie e-konsulat) 
przyjmowana jest też bezpośrednio w Konsulacie (wnioski wizowe posiadaczy Karty 
Polaka i członków ich rodzin, członków rodziny obywatela UE i obywateli RP oraz 
osoby umówione w trybie wyjątkowym).  
 
Wnioski wizowe dotyczące wszystkich rodzajów wiz, w tym wiz pracowniczych 
przyjmowane są w Konsulacie w pomieszczeniu 41 (wg. budowlanej dokumentacji 
technicznej) o powierzchni 178 m2. Do sali przyjmowania wniosków prowadzi drugie 
osobne wejście, poprzez zorganizowany punkt ochrony. Interesanci wpuszczani są 
przez służbę ochrony Konsulatu grupami dla zapewnienia możliwości sprawnej 
obsługi. W dniu oględzin, przed budynkiem Konsulatu, na złożenie wniosków 
oczekiwało ok. 30 osób. W pomieszczeniach nr 40 i 39 o powierzchni łącznej 106 
m2 zorganizowanych jest 10 stanowisk przyjmowania wniosków i 2 stanowiska do 
wydawania dokumentów spraw rozpatrzonych. 
 
Istotne informacje związane ze składaniem wniosków wizowych po polsku 
i ukraińsku jak również informacje w języku polskim dotyczące składania wniosków 
o przyznanie Karty Polaka zostały zamieszczone na tablicach informacyjnych 
znajdujących się w poczekalniach zorganizowanych w sali 41. 
Informacje wizowe oraz informacje w sprawie Karty Polaka były upublicznione 
również na stronie internetowej Konsulatu, prowadzonej w języku polskim 
i ukraińskim (http://lwow.msz.gov.pl/pl/). 
Na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Konsulatu wskazane 
zostały numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje wizowe oraz 
informacje, o których mowa w art. 47 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. 
 
Łącznie 16 pomieszczeń Konsulatu zajmowanych przez WRO i przeznaczonych na 
przyjmowanie i rozpatrywanie spraw wizowych zajmowało powierzchnię 625 m2, 
w tym 7 pokoi biurowych zajmowanych wyłącznie przez konsulów wizowych (1-
jednoosobowy, 5-dwuosobowych, i 1-czteroosobowy, o łącznej powierzchni 113 
m2). Konsulowie wizowi pracowali także w pokoju 100 (2 osoby) i w pokoju 84 (1 
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osoba), co było związane z nadzorem nad pracownikami miejscowymi 
rejestrującymi wnioski wizowe i drukującymi wizy. 
 
Dokumentacja załatwionych spraw wizowych gromadzona jest w archiwum 
Konsulatu, które zajmuje pomieszczenie nr 10 na parterze o powierzchni 256 m2.  
W archiwum zainstalowanych zostało 20 regałów, które na dzień oględzin były 
całkowicie wypełnione. Część bieżącej dokumentacji spraw wizowych była 
w związku z tym składowana na korytarzach Konsulatu, zajmowanych przez WRO. 

(dowód: akta kontroli str. 84-103) 
 
 
1.2.4 Urzędnicy konsularni upoważnieni do wydawania wiz w okresie objętym 
kontrolą nie odbywali dodatkowych szkoleń dotyczących zapobiegania wyłudzaniom 
wiz pod pretekstem zatrudnienia na terenie RP. 
 
Konsul Generalny RP we Lwowie wyjaśnił w tej sprawie m.in., że zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo konsularne osoba będąca kandydatem do objęcia 
funkcji urzędnika konsularnego ds. wizowych, […] musi przejść odpowiednie 
przeszkolenie teoretyczne, praktyczne oraz obligatoryjne konsultacje indywidualne 
i grupowe, a następnie uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu konsularnego. […] 
Obejmuje on m. in. sprawdzenie 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, a także 
praktycznych umiejętności załatwiania spraw i wykonywania czynności przez 
konsula. […] Przed przystąpieniem do egzaminu konsularnego kandydat na 
urzędnika konsularnego uczestniczy w szkoleniu […] związanym z zabezpieczeniem 
systemu przed wyłudzeniem wiz, […] kwestii autentyczności i zabezpieczeń 
dokumentów. […] urzędnicy konsularni uczestniczą w naradach konsularnych, które 
[…] służą omawianiu pojawiających się najważniejszych problemów/kwestii 
występujących przy wykonywaniu funkcji konsularnych w danym państwie lub 
regionie. […] Ponadto na bieżąco odbywały się spotkania o charakterze 
szkoleniowym, prowadzone przez kierownika WRO. Ich tematem były także sprawy 
związane z zabezpieczeniem przed wyłudzaniem wiz. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na to, że wizy w celu wykonywania pracy w RP (na podstawie zezwoleń na 
pracę lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) nigdy nie były 
traktowane jako oddzielna kategoria. Zarówno przepisy regulujące wydawanie wiz, 
jak i szkolenia, wytyczne oraz organizacja pracy w urzędach są uniwersalne dla 
każdego typu wiz. 

(dowód: akta kontroli, str. 53-63) 
 
W ocenie NIK, pomimo wyjaśnień Konsula o wystarczającej obsadzie kadrowej, ze 
względu na bardzo dużą liczbę spraw wizowych przypadających do rozpoznania 
przez WRO - Konsulat miał ograniczone możliwości rzetelnej weryfikacji wniosków 
wizowych i badania wiarygodności przedkładanych dokumentów oraz podmiotów 
deklarujących zatrudnienie cudzoziemca. Średni czas na rozpoznanie jednej sprawy 
wizowej wynosił maksymalnie 4 minuty, przy założeniu, że pracownicy konsularni 
nie korzystają z urlopów, zwolnień lekarskich i innych usprawiedliwionych 
nieobecności. Zaangażowanie wszystkich upoważnionych pracowników Konsulatu 
wyłącznie w sprawy wizowe wydłużyłoby ten czas jedynie do około 8 minut. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Konsulat przygotowany był do sprawnego wydawania wiz. Zapewniono odpowiednie 
warunki lokalowe do rozpatrywania wniosków oraz właściwie przygotowanych 
urzędników konsularnych podejmujących decyzje wizowe. Ich liczba nie była jednak 
wystarczająca w relacji do liczby załatwianych spraw wizowych, co mogło stwarzać 
ryzyko podjęcia błędnych rozstrzygnięć. 

 
2. Wydawanie wiz w celu wykonywania pracy na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.1. Konsulat posiadał informacje dotyczące wyłudzeń wiz przy wykorzystaniu do 
tego celu zezwoleń na pracę wydanych przez wojewodów oraz oświadczeń 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanych w Powiatowych 
Urzędach Pracy (PUP). W latach 2014-2016 za pośrednictwem Departamentu 
Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) Konsulat otrzymał od 
Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (KG SG) 
informacje o 348 firmach i osobach fizycznych, których dane posłużyły do 
sfałszowania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę, dane zostały w sposób nieuprawniony 
wykorzystane przez osoby trzecie do wystawienia wymienionych dokumentów oraz, 
które wystawiły oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
niezgodnie z rzeczywistym zamiarem zatrudnienia.  
 
Urzędnicy konsularni Konsulatu uwzględniali informacje zawarte w wykazach 
podmiotów w swojej pracy i wykorzystywali je w procesie weryfikacji wniosków 
wizowych. 
Informacje dotyczące wyłudzeń wiz Konsulat pozyskiwał również poprzez 
konsultacje z organami krajowymi w sposób przewidziany w art. 69 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

 (dowód: akta kontroli str. 223-274) 
 
W wyjaśnieniu Konsul Generalny RP w Lwowie podał m. in., że: pracownicy 
Konsulatu odpowiedzialni za wydawanie wiz w celu wykonywania pracy posiadają 
informacje o niewiarygodnych podmiotach powierzających pracę. W przypadku 
powzięcia wątpliwości co do wiarygodności podmiotu powierzającego pracę na 
terytorium RP, konsulowie korzystają z przewidzianych w art. 69 ust. 5 ustawy 
o cudzoziemcach konsultacji z organami krajowymi. Instrumentem służącym do 
weryfikacji podmiotu powierzającego pracę na terenie RP są „Konsultacje na 
wniosek konsula” w systemie Wiza-Konsul. Ponadto konsulowie lub wyznaczeni 
pracownicy krajowi kontaktują się telefonicznie lub za pośrednictwem faksu, poczty 
elektronicznej z PUP, Urzędami Wojewódzkimi (UW) czy też z terenowymi 
jednostkami SG w celu weryfikacji liczby rejestrowanych oświadczeń oraz 
rzeczywistych możliwości zatrudnienia, oferowanych przez dany podmiot. 
Informacje uzyskane w ten sposób, konsulowie wzajemnie sobie przekazują. 
Utworzona została również elektroniczna baza, dostępna wyłącznie dla konsulów 
i wyznaczonych pracowników krajowych, w której umieszczano wyniki konsultacji, 
informacje przekazywane przez SG i inne urzędy, w trakcie weryfikacji 
autentyczności dokumentów. Jest to bardzo pomocne narzędzie do weryfikacji 
wiarygodności deklarowanego celu wjazdu do Polski. W trakcie bezpośrednich 
kontaktów z ww. podmiotami lub w trakcie konsultacji, jako powód sprawdzeń 
konsulowie podają między innymi fakt dużej liczby oświadczeń spływających do 
konsulatu w trakcie aplikowania o wizy do pracy. Informowano tym samym te 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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podmioty o spostrzeżeniach konsulów wynikających z ich bieżącej pracy w celu 
zabezpieczenia przed procederem wyłudzania wiz.  

(dowód: akta kontroli, str. 53-63, 223-285) 
 
 
 
2.2. W Konsulacie nie opracowywano wewnętrznych procedur określających sposób 
postępowania urzędników konsularnych w razie powzięcia w toku czynności 
konsularnych uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz sposobów 
postępowania na wypadek próby wyłudzenia wizy. 
 
W wyjaśnieniu Konsul Generalny RP w Lwowie podał m.in., że: konsul rozpatruje 
wnioski wizowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 810.2009 z dnia 13 lipca 2009 r. WKW oraz ustawy o cudzoziemcach, 
a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. 
w sprawie wiz dla cudzoziemców, które precyzyjnie określają sposób postępowania 
konsula podejmującego decyzję w sprawie wizowej. Ponadto Konsulat działa 
w oparciu o sporządzony na podstawie art. 51 kodeksu wizowego – „Podręcznik do 
rozpatrywania wniosków wizowych i zmieniania wydanych wiz”, ustanowiony 
decyzją Komisji Europejskiej z 19 marca 2010 r. Celem Podręcznika w zakresie 
praktycznego stosowania kodeksu wizowego, było ustanowienie instrukcji 
operacyjnych (wskazówek, najlepszych praktyk i zaleceń), dotyczących czynności 
wykonywanych przez pracowników konsularnych odpowiedzialnych za 
rozpatrywanie wniosków wizowych i podejmowanie odpowiednich decyzji. 
Podręcznik ten opisuje m.in. zagadnienia związane z rozpatrywaniem wniosków 
wizowych, weryfikacją autentyczności i wiarygodności dokumentów oraz 
oświadczeń, sprawdzenia celu planowanej podróży. W przypadku przedkładania 
dokumentacji o zmniejszonej wiarygodności dowodowej, budzącej wątpliwości co do 
autentyczności konsul korzysta z narzędzi przewidzianych w ww. aktach prawnych, 
które precyzyjnie określają sposób postępowania konsula podejmującego decyzję 
w sprawie wizowej w różnych sytuacjach. W myśl art. 64 ust. 1 ustawy 
o cudzoziemcach wiza w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 lub 6, może być 
wydana cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na pracę, w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy11, na terytorium RP albo pisemne oświadczenie 
pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli 
zezwolenie na pracę nie jest wymagane. W myśl art. 65 ust. 1 pkt 7 tej ustawy 
wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi m. in., gdy cudzoziemiec 
w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej: złożył wniosek zawierający 
nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, lub dołączył do niego 
dokumenty zawierające takie dane lub informacje, zeznał nieprawdę lub zataił 
prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego 
lub takiego dokumentu używał jako autentycznego.  
W każdym przypadku, kiedy konsul miał wątpliwości co do wiarygodności 
przedłożonych dokumentów podejmował decyzję o odmowie wydania wizy, zgodnie 
z obowiązującymi w tej materii przepisami. Należy podkreślić, że obowiązujące 
przepisy, w szczególności dział XII ustawy o cudzoziemcach poświęcony przepisom 
karnym nie wprowadza odrębnych zapisów, co do penalizowania czynów 
polegających na przedkładaniu dokumentów o zmniejszonej wiarygodności, bądź ze 
śladami podrobienia lub przerobienia w postępowaniu przed konsulem o wydanie 
wizy. Ponadto, w przypadku przedłożenia przez cudzoziemca oświadczenia 

                                                      
11 Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm. 
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o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wzbudzającego wątpliwość co do 
wiarygodności lub autentyczności, w świetle stanowiska Prokuratury Generalnej nr 
PG VII G 073/72/12 z dnia 12 lutego 2013 r. oświadczenie pracodawcy nie ma 
charakteru publicznoprawnego, jest zatem dokumentem prywatnym. Dodatkowo nie 
stanowi ono potwierdzenia określonego faktu, ponieważ on jeszcze nie zaistniał tzn., 
że nie ma żadnego waloru dowodowego w sprawie.  
Konsulowie we wskazanym okresie występowali również do Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców z wnioskami o wpisanie cudzoziemca do wykazu osób, których 
pobyt na terytorium jest niepożądany. 

(dowód: akta kontroli, str. 53-63) 
 
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. 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.” 
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.  

(dowód: akta kontroli, str. 286-296) 
 
2.3. W razie wątpliwości co do wiarygodności przedłożonych dokumentów oraz 
wątpliwości co do wiarygodności podmiotów rejestrujących oświadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy lub osoby wnioskującej o wydanie tzw. wizy 
pracowniczej w trakcie rozpatrywania wniosków wizowych konsulowie podejmowali 
dodatkowe czynności sprawdzające, których dobór uzależniony był od okoliczności 
sprawy. Czynnościami tymi były: 
- weryfikacja informacji dotyczącej danej firmy w dostępnej w Konsulacie 
wewnętrznej bazie danych; 

- konsultacje na wniosek konsula w systemie Wiza-Konsul; 

- kontakt z osobą aplikującą o wizę, wezwanie na rozmowę, kontakt telefoniczny lub 
- żądanie dostarczenia dodatkowych dokumentów uzupełniających; 

                                                      
12 t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm. 
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- współpraca na szczeblu lokalnym (z miejscowymi organami administracji); 

- kontakt z pracodawcą; 

- kontakt z PUP rejestrującym oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy lub z Urzędem Wojewódzkim (UW) wydającym zezwolenie na pracę. 

 
Jak wyjaśniła Pani Jadwiga Żak Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu 
w prowadzonej przez Konsulat wewnętrznej bazie danych, wg. stanu na dzień 29 
maja 2017 r. znajdowało się 2.358 rekordów zawierających informacje o części firm 
zatrudniających lub zapraszających do współpracy cudzoziemców. Do większości 
rekordów dodanych było od jednego do trzech załączników, zawierających kopie 
korespondencji prowadzonej w sprawie konkretnej firmy, w tym wyniki konsultacji.  
 
W bazie tej zamieszczone były również kopie podpisów pracowników PUP i UW, 
najczęściej występujących w dokumentach uzupełniających przedkładanych przez 
cudzoziemców. Posiadano wzory podpisów pracowników 39 PUP i 6 UW. 
Stwierdzono, że baza ta nie obejmowała wszystkich podmiotów, które wystąpiły 
o zatrudnienie cudzoziemców. Dostęp do niej posiadali wszyscy urzędnicy 
konsularni wydający wizy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 53-63, 154, 323-333) 
 
Z wyjaśnień złożonych przez Panią Jadwigę Żak wynika, że prowadzone przez 
Konsulat ewidencje i rejestry nie przewidywały możliwości agregowania informacji 
o wszystkich czynnościach sprawdzających, wykonywanych w trakcie rozpatrywania 
wniosku wizowego i w związku z tym nie ma możliwości dokładnego ustalenia, w ilu 
przypadkach były one podejmowane. 
W systemie Wiza Konsul ewidencjonowane były konsultacje krajowe, których 
w 2015 r. było 380, a w 2016 r. – 224 (w tym 118 do wiz krajowych, głównie do wiz 
do pracy)13, stanowiło to odpowiednio 0,09% i 0,04% rozpatrzonych w tych latach 
wniosków wizowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 155, 300-319) 
 
2.4. Sposób procedowania Konsulatu, w toku rozpatrywania spraw wizowych, 
zweryfikowano na podstawie analizy 100 spraw wizowych, załatwianych w okresie 
od maja 2015 r. do grudnia 2016 r. (dokumentacja spraw starszych niż 2 lata była 
przez Konsulat brakowana i niszczona). System rejestrowania wniosków wizowych 
nie umożliwiał tworzenia baz danych (filtrów), w zakresie podmiotów rejestrujących 
oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. 
 
Spośród badanych spraw w 80 przypadkach (80%) wydano wizę, a w pozostałych 
20 odmówiono jej wydania. Spośród analizowanych - 8 spraw dotyczyło wiz 
pracowniczych na podstawie zezwolenia wojewody na pracę, a 92 na podstawie 
oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. 
 
Wnioski wizowe i decyzje o odmowie jej wydania (w badanych przypadkach 
odmowy) spełniały wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców14. 

                                                      
13 Za 2014 r. danych dotyczących przeprowadzonych konsultacji nie można ustalić w związku ze zmianami w systemie Wiza 
Konsul. 
14 Dz.U.2014.592. 
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W przypadkach wydania wiz okresy ich ważności nie wykraczały poza terminy 
podane we wnioskach wizowych i oświadczeniach o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy. Wszystkie oświadczenia zawierały adnotacje o ich 
zarejestrowaniu w urzędach pracy. Czas od wskazanego zarejestrowania 
oświadczenia w PUP do złożenia wniosku wizowego wynosił od 5 dni (sprawa 5606 
z 2015 r.) do 137 i 163 dni (sprawy z 2016 r. odpowiednio nr 220485 i 208711 – 
w sprawach tych PUP nie potwierdziły rejestracji oświadczeń i wizy nie zostały 
wydane ze względu na fałszywe dokumenty). Średni czas od wskazanej daty 
rejestracji oświadczenia do złożenia wniosku wizowego w badanych sprawach 
wyniósł 40 dni. 
 
Ustalono, że konsulowie wizowi we wszystkich sprawach, w których wydano decyzje 
odmowne i w 3, w których wydano wizy podejmowali działania mające na celu 
weryfikację zasadności wydania wizy, w tym: w 6 sprawach przeprowadzili 
konsultacje w COW (w tym w 1 przypadku ustalono, że aplikant wizowy ma 3-letni 
zakaz wjazdu do Niemiec, w związku z czym niewiarygodny jest cel wyjazdu – 
sprawa 79205 z 2015 r.), w 7 sprawach weryfikowali w PUP czy oświadczenia są 
zarejestrowane, w 3 przypadkach weryfikowali wydanie zezwolenia na pracę 
u właściwego wojewody, a w 2 przypadkach weryfikowali dane u aplikantów 
wizowych i w miejscowych instytucjach (banki, pracodawcy, zaświadczenia 
o zarobkach). 
 
W 77 przypadkach, w których wydano wizy (tj. 96% zbadanych) - brak było adnotacji 
o prowadzonych działaniach zmierzających do weryfikacji dokumentacji wizowej. 

(dowód: akta kontroli str. 323-329) 
 
Pani Jadwiga Żak, Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu wyjaśniła w tej 
sprawie, że Konsul rozpatruje wnioski wizowe w oparciu o Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810.2009 z dnia 13 lipca 2009 roku 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy oraz ustawę o cudzoziemcach 
z dnia 12 grudnia 2013 roku, a także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie wiz dla cudzoziemców.  Określają one 
precyzyjnie sposób postępowania konsula podejmującego decyzję w sprawie 
wizowej. Ponadto Konsul działa w oparciu o – sporządzony na podstawie art. 51 
kodeksu wizowego – „Podręcznik do rozpatrywania wniosków wizowych i zmieniania 
wydanych wiz”, ustanowiony decyzją Komisji Europejskiej z 19 marca 2010 r. 
Przepisy te obligują konsula do ustalenia wszystkich okoliczności sprawy w taki 
sposób, aby podjęta decyzja o wydaniu wizy lub jej odmowie była zasadna. W tym 
celu konsulowie rozpatrują każdą sprawę indywidualnie i stosownie do jej 
okoliczności weryfikują przedstawione przez cudzoziemca informacje 
w bezpośredniej rozmowie z nim, a także za pośrednictwem COW, kontaktów 
z PUP, UW,  pracodawcą, miejscowymi urzędami, bankami, instytucjami itp. Dobór 
metod i środków jest decyzją konsula i każdorazowo dostosowany jest do konkretnej 
sprawy wizowej. Efektem potwierdzenia danych zawartych w dokumentach osoby 
aplikującej o wizę, potwierdzenia celu jej planowanego pobytu w Polsce wizy jest 
wydanie decyzji o wydaniu wizy. Zgodnie z w/w przepisami prawa decyzja taka nie 
wymaga uzasadnienia. Potwierdzeniem, że spełnione ostały wszystkie przesłanki do 
wydania wizy i w związku z tym wiza została wydana, jest adnotacja na ankiecie 
wizowej w części „wyłącznie do użytku służbowego”. Adnotacja ta zawiera 
informacje o okresie ważności wizy, jej krotności, liczbie dni pobytu i celu wjazdu do 
Polski. Tym samym zweryfikowanie zawartych w dokumentacji wizowej informacji za 
pomocą dostępnych mu środków, skutkujące wydaniem wizy, konsul potwierdza 
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swoją pieczęcią imienną i podpisem. Z uwagi na to, że decyzję o odmowie wydania 
wizy wydaje się na formularzu,  w którym należy podać przyczynę odmowy wydania 
wizy, a w przypadku wizy krajowej także jej podstawę prawną,  konieczne jest 
dokonanie stosownych adnotacji na ankiecie wizowej. Jest to także zasadne, 
w związku z przysługujący aplikującemu prawem do złożenia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy przez konsula. Stąd w przypadku analizowanych wybranych 
losowo sprawach wizowych podstawą do uznania wiarygodności przedstawionych 
dokumentów i podmiotów wystawiających oświadczenia i zezwolenia do pracy były 
informacje uzyskane przez konsula z dostępnych baz danych, sprawdzenia, w miarę 
możliwości, autentyczności dokumentów i kontakt z osobą ubiegającą się o wizę. 

(dowód: akta kontroli str. 146-155) 
 
W przypadku 8 analizowanych spraw podstawą prawną odmowy wydania wizy był 
m.in. przepis art. 65 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz.U.2016.1990 j.t. ze zm.), który stanowi, że wydania wizy krajowej odmawia się 
cudzoziemcowi, gdy w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej: 
a) złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe 
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, 
lub 
b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument 
w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako 
autentycznego. 
W pozostałych 12 przypadkach decyzji odmownych wskazano przepis art. 65 ust. 1 
pkt 8 stanowiący o przesłance nieuzasadnienia celu lub warunków planowanego 
pobytu przez aplikanta wizowego. 

(dowód: akta kontroli str. 323-329) 
 
Wyjaśnienia w sprawie działań jakie podjął Konsulat w związku ze stwierdzeniem 
podejrzenia popełnienia przestępstw, szeroko rozumianego fałszowania 
dokumentacji, składanej w sprawach wizowych oraz czy zawiadamiano o tych 
przypadkach organy powołane do ścigania przestępstw złożyła Pani Jadwiga Żak, 
Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu, która podała, że w każdym 
przypadku, kiedy konsul ma wątpliwości co do wiarygodności przedłożonych 
dokumentów, podejmuje decyzję o odmowie wydania wizy. Obowiązujące przepisy, 
w szczególności Dział XII ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
poświęcony przepisom karnym nie wprowadza odrębnych zapisów, co do 
penalizowania czynów polegających na przedkładaniu dokumentów o zmniejszonej 
wiarygodności, bądź ze śladami podrobienia lub przerobienia w postępowaniu przed 
konsulem o wydanie wizy. Przepisy ustawy w ogóle nie zawierają norm, które 
wskazywałyby sposób postępowania z dokumentami przedstawionymi dla potrzeb 
procedury wizowej, które nie zostały uznane przez konsula za wiarygodne lub 
autentyczne. Sankcją jest w tym przypadku odmowa wydania wizy. Istnienie nawet 
poważnych wątpliwości co do autentyczności lub wiarygodności dokumentów nie 
jest więc równoznaczne z wystąpieniem znamion przestępstw wskazanych w 
przepisach polskiej ustawy karnej.  
Ponadto w przypadku przedłożenia przez cudzoziemca oświadczenia o zamiarze 
powierzenia pracy wzbudzającego wątpliwość co do wiarygodności lub 
autentyczności, w świetle stanowiska Prokuratury Generalnej, należy uznać, że 
oświadczenie pracodawcy zawiera tylko wolę powierzenia wykonywania pracy, a  
więc nie ma charakteru publicznoprawnego. Jest zatem dokumentem prywatnym. 
Nie stanowi też potwierdzenia określonego faktu, ponieważ on jeszcze nie zaistniał, 
tzn., że nie ma żadnego waloru dowodowego w sprawie.  
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Po stwierdzeniu, że oświadczenie lub zezwolenie do pracy zostało sfałszowane, 
konsul korzystał z możliwości kierowania do Prezesa Urzędu do Sprawa 
Cudzoziemców wniosku o umieszczenie danych Cudzoziemca w Wykazie osób, 
których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Kierowanie takich wniosków było 
możliwe po otrzymaniu przez Konsula Generalnego upoważnienia do 
samodzielnego ich  składania. Takie imienne upoważnienie nadaje Minister Spraw 
Zagranicznych. W tym trybie złożono w 2015 r. 306 wniosków. 
Konsulat nie zawiadamia ponadto organów miejscowych o podejrzeniu popełnienia 
fałszowania dokumentacji składanej w sprawach wizowych przede wszystkim 
z uwagi na nietykalność archiwów i dokumentów konsularnych, która wynika z art. 
33 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych i art. 14 Konwencji 
konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą. Złożenie zawiadomienia 
o możliwości popełnienia przestępstwa wiązałoby się z wnioskami miejscowych 
organów ścigania o wydanie dokumentacji wizowej, w tym danych osób 
wnioskujących o wizy. Są to co do zasady dokumenty zawierające informacje 
wrażliwe i nie powinny być udostępnianie organom miejscowym. W warunkach 
ukraińskich istniałoby dodatkowo ryzyko, że działania miejscowych organów nie 
koncentrowałyby się wyłącznie na kwestii ścigania sprawców fałszerstwa. Podkreślić 
należy, że kwestie dotyczące wjazdu, pobytu i wydalania cudzoziemców (w tym 
i wydawania wiz) uważane są za należące do wyłącznej kompetencji 
poszczególnych państw, co potwierdza ugruntowane orzecznictwo, w tym ETPCz15. 
Przekazanie państwu obcemu danych osobowych wynikających z dokumentów 
związanych z wykonywaniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji leżących w jej 
wyłącznych kompetencji mogłoby godzić w podstawowe interesy Państwa i możliwe 
byłoby jedynie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. Prawo do odmowy przekazania 
stronie ukraińskiej jakichkolwiek danych osobowych wynikających z dokumentacji 
urzędowej, jak i samej dokumentacji (w tym przypadku wizowej) oraz odmowy 
składania zeznań przez konsulów (w tym przypadku podejmujących decyzje 
wizowe) wynika również z art. 18 ust.3 dwustronnej konwencji konsularnej oraz art. 
44 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Są to normy, które 
mają na celu ochronę informacji będących w posiadaniu urzędu konsularnego. 

(dowód: akta kontroli str. 146-153) 
 
W przypadku 2 spraw (numer 5817 i 6763 z 2016 r.) zostały w dniu 18 stycznia 
2016 r. wydane decyzje odmowne w sprawie wydania wizy ze względu na to, że 
oświadczenia pracodawców były niewiarygodne z powodu nieprawidłowego 
określenia miejsca pracy (teren całej Polski, cały kraj). W podobnych 13 
przypadkach (łącznie z czterema z bazy 40 spraw konsultowanych), kiedy 
w oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy nie wskazywano 
precyzyjnie adresu miejsca jej wykonywania, podjęto decyzje pozytywne i wydano 
wizy. 

(dowód: akta kontroli str. 323-329) 
 
Pani Jadwiga Żak, Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu wyjaśniła w tej 
sprawie, że każda sprawa o wydanie wizy jest przez konsula rozpatrywana 
indywidualnie. Sprawy podobne, różnią się przede wszystkim osobą wnioskodawcy, 
jego historią wizową, sytuacją życiową i rzeczywistym celem jego wjazdu do Polski, 
który konsul stara się zweryfikować w trakcie analizy przedłożonej dokumentacji. 
Konsul nie rozpatruje poprawności merytorycznej oświadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego przez urząd, powołany do jego 

                                                      
15 Np. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. Wielka Brytania, §68; Boujlifa v. Francja, § 42; Hirsi Jamaa and Others v. Włochy, 
§113 
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rejestracji, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami. Stąd nie może 
dyskwalifikować oświadczeń, w których pracodawca nie wskazuje pełnych danych 
adresowych miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca. 
W czasie analizy dokumentacji wizowej sprawy 3303-5817-2016 wątpliwości 
konsula wzbudził zapis w oświadczeniu, że cudzoziemiec jedzie do pracy jako 
„pakowacz ręczny” ponieważ  przy tym charakterze pracy powinien być wskazany 
konkretny zakład pracy, w którym cudzoziemiec będzie pakował ręcznie towar. 
Takie wątpliwości mogłyby się nie pojawić np. w przypadku prac budowlanych, 
wykonywanych według otrzymanych zleceń. Ponadto z analizy historii wizowej  
i stempli kontroli granicznej wynikało, że poprzednia wiza do pracy D/05 została 
wykorzystana do pobytu na Słowacji. 
W sprawie 3303-6763-2016 konsul wziął pod uwagę nie tylko brak wskazanego 
adresu wykonywania pracy, ale także wynik konsultacji z COW, zamieszczony 
w bazie firm naszego Konsulatu, dotyczący firmy […]. Takie uwagi zawarł także na 
ankiecie wizowej. 

(dowód: akta kontroli str. 146-153) 
 
Zweryfikowano 40 pracodawców (po 20 z lat 2015-2016), którzy wystawili łącznie 47 
spośród badanych oświadczeń, pod kątem czy w toku rozpatrywania wniosku 
wizowego nie występowali oni w elektronicznej bazie firm, o której mowa w pkt 2.3. 
wystąpienia - jako podmiot „negatywnie skonsultowany”. 
 
W wyniku analizy stwierdzono, ze 27 pracodawców nie występowało w bazie firm 
Konsulatu. 
W przypadku 12 podmiotów istniały wpisy i wyniki sprawdzenia, jednak były one 
późniejsze niż daty rozpatrzenia wniosków wizowych (5 podmiotów negatywnie 
skonsultowanych) lub były to pozytywne opinie o pracodawcy (7 podmiotów). 
 
W jednym przypadku (sprawa 192051 z 2015 r.) pracodawca został w dniu wydania 
wizy tj. 17 listopada 2015 r. wpisany do elektronicznej bazy firm z negatywnym 
wynikiem konsultacji (wskazano, że zachodzą przesłanki do odmowy wydania wizy). 

(dowód: akta kontroli str. 156-181) 
 
Pani Jadwiga Żak, Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu wyjaśniła w tej 
sprawie, że konsultacje, w których jako podmiot zatrudniający cudzoziemca 
figurowała firma […] przeprowadzała pani konsul, która nie prowadziła sprawy 3303-
192051-2015. Po otrzymaniu odpowiedzi z COW informację tą niezwłocznie 
zamieściła  w bazie firm, prowadzonej w naszym urzędzie. Jednak w tym samym 
dniu, inny konsul wydał już wizę cudzoziemcowi, który deklarował podjęcie pracy 
w firmie […], sprawa 3303-192051-2015. Konsul ten, w chwili podejmowania decyzji,  
nie znalazł informacji na temat tej firmy w w/w bazie i przy braku okoliczności 
określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, uzasadniających odmowę 
wydania wizy, wydał decyzję pozytywną. Obecnie, aby uniknąć podobnych sytuacji, 
konsul informuje mailowo wszystkich konsulów WRO o wysłaniu konsultacji na 
konkretną firmę i umieszcza odpowiedni wpis w bazie. Dzięki temu, do czasu 
otrzymania wyników konsultacji, wszyscy konsulowie wiedzą, że wiarygodność firmy 
budzi wątpliwości i mogą oni poczekać na konieczne informacje, w ramach 
dopuszczalnych terminów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
Z dokumentacji dotyczącej konsultacji COW, przeprowadzanej w trakcie kontroli 
NIK, wynika, że konsul wnioskujący zawiadomił elektronicznie pozostałych konsulów 
o skierowaniu zapytania dotyczącego wskazanej firmy. 

(dowód: akta kontroli str. 104-106, 146-150) 
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W toku kontroli zasięgano informacji od 5 powiatowych urzędów pracy (Grójec, 
Kraków, Płońsk, Warszawa i Wrocław), które rejestrowały najwięcej oświadczeń 
występujących w analizowanych sprawach wizowych. Łącznie w badanej próbie 
(140 spraw – tj. łącznie z próbą 40 spraw konsultowanych w COW) występowało 37 
oświadczeń wykazanych jako zarejestrowane w ww. urzędach pracy. 
Pytania NIK dotyczyły następujących kwestii: 
a) czy wskazane oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy zostały faktycznie 
zarejestrowane w przedmiotowych urzędach, 
b) w jaki sposób urząd pracy weryfikuje oświadczenia pracodawców, że nie mają 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy (co jest 
warunkiem określonym w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie 
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Dz.U.2015.588); 
c) zasad dotyczących możliwości pominięcia wypełnienia przez PUP adnotacji 
urzędowych dotyczących weryfikacji podmiotu składającego oświadczenie 
(weryfikacja podmiotu i prowadzenia przez niego działalności) oraz 
d) zasad dotyczących wypełniania w oświadczeniu danych w rubryce: „miejsce 
wykonywania pracy (adres”) i możliwości podania tylko miejscowości, jednostki 
samorządu bądź całego kraju. 
 
Z uzyskanych od urzędów pracy informacji wynika m.in., że: 
ad. a) Tylko w jednym przypadku PUP Płońsk, podał, że nie zarejestrował 
oświadczenia wykazanego w sprawie wizowej 114092 z 2016 r., w której wizę 
wydano w dniu 17 maja 2016 r. W pozostałych przypadkach urzędy pracy 
potwierdziły rejestrację oświadczeń. 
 
ad. b) Tylko stołeczny urząd pracy poinformował, że (jak podano „chyba jako 
jedyny”) rejestruje dane oświadczenie dopiero po stwierdzeniu braku kandydatów do 
pracy zarejestrowanych w urzędzie. W pozostałych przypadkach stwierdzono, że 
opierano się na informacji pracodawcy, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb 
(Płońsk, Kraków, Wrocław) lub że przepisy nie zobowiązują składającego 
oświadczenie do korzystania z usług pośrednictwa pracy bądź nie są oni 
pracodawcą w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Kraków, Grójec). 
 
ad. c) Podmioty są weryfikowana na podstawie dostępnych źródeł KRS, CEIDG, 
GUS, dowodów osobistych. Zarejestrowanie oświadczenia jest jednoznaczne ze 
zweryfikowaniem podmiotu (Grójec, Warszawa). 
 
ad. d) Nie ma podstaw do odmowy rejestracji oświadczenia w  którym nie jest 
podawany konkretny adres wykonywania pracy (Kraków, ), to pracodawca decyduje 
gdzie pracownik będzie pracował (Grójec), pracodawca jest identyfikowalny 
(Płońsk), aktualnie nie ma możliwości zarejestrowania oświadczenia bez wskazania 
adresu wykonywania pracy, tym bardziej, że poprzedza je oferta pracy w której 
wskazanie miejsca wykonywania jest obligatoryjne (Warszawa), przepisy stanowią 
tylko o miejscu wykonywania pracy, miejscem pracy jest siedziba pracodawcy 
(Wrocław). 

(dowód: akta kontroli str. 107-146) 
 
Pani Jadwiga Żak, Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu w sprawie 
oświadczenia wykazanego przez PUP w Płońsku wyjaśniła, że sprawa była 
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prowadzona przez pana M.Sz., który teraz nie pracuje już w Konsulacie. Z analizy 
dokumentów wynika, że w tej sprawie nie podejmowano działań mających na celu 
zweryfikowanie prawdziwości oświadczenia w PUP czy w trybie COW. Podpis na 
rejestracji oświadczenia też jest bardzo zbieżny z posiadanym przez nas wzorem 
podpisu urzędnika PUP w Płońsku. W związku z tym, że oświadczenie to wydane 
zostało przez Gospodarstwo Rolne Adam Dębski, Podole zapewne urzędnik 
konsularny uznał, że wniosek wizowy nie budzi wątpliwości. Aplikant wizowy miał 
też historię wizową i wydaną wcześniej litewską wizę Schengen. Pracodawca 
wykazany w oświadczeniu, w tamtym czasie, też nie figurował w naszej bazie 
podmiotów, dla których kierowano konsultację COW lub tych, o których informuje 
nas Straż Graniczna. 
To było prawdopodobnie podstawą do wydania wizy w tej sprawie w dniu 17 maja 
2016 r. 
Dopiero we wrześniu 2016 r. z informacji uzyskanych ze Straży Granicznej wynikało, 
że dane tego pracodawcy posłużyły do sfałszowania oświadczeń, o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy. To oznacza, że ten pracodawca mógł być zupełnie 
nieświadomy, że jego dane posłużyły do sfałszowania oświadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 334-338) 
 
2.5. W 2014 r. wszystkich odmów wydania tzw. wiz pracowniczych ze względu na 
wątpliwości wynikające z wymogów określonych stosownymi przepisami oraz ryzyka 
wyłudzenia wizy pod pozorem podejmowania pracy na terenie RP było 6.06116 
(6,9% ogółu wydanych wiz pracowniczych), z tego 5.910 odmów wiz wydawanych 
w oparciu o oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi (co stanowiło 7,4% ogółu wydanych tego typu wiz) i 151 wiz 
wydawanych w oparciu o zezwolenia na pracę (co stanowiło 1,9% ogółu wydanych 
tego typu wiz). 
 
W 2015 r. wszystkich odmów wydania wiz pracowniczych było 17.804 (10,9% ogółu 
wydanych wiz pracowniczych), z tego 16.727 odmów wiz wydawanych w oparciu 
o oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (co 
stanowiło 11,3% ogółu wydanych tego typu wiz) i 1.077 wiz wydawanych w oparciu 
o zezwolenia na pracę (co stanowiło 6,8% ogółu wydanych tego typu wiz). W 2015 r. 
wystąpił wzrost liczby odmów wydania wiz pracowniczych w stosunku do 2014 r. 
o 193,7%.  
 
W 2016 r. wszystkich odmów wydania wiz pracowniczych było 9.405 (3,7% ogółu 
wydanych wiz pracowniczych), z tego 8.549 odmów wiz wydawanych w oparciu 
o oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (co 
stanowiło 3,8% ogółu wydanych tego typu wiz) i 856 wiz wydawanych w oparciu 
o zezwolenia na pracę (co stanowiło 2,7% ogółu wydanych tego typu wiz). 
W porównaniu do roku poprzedniego wystąpił spadek o 47,2% liczby wydanych 
odmów. 

(dowód: akta kontroli str. 300-319) 
 
2.6. W Konsulacie nie było ustanowionych procedur postępowania w przypadku 
stwierdzenia podejrzenia wyłudzania wizy pod pretekstem zatrudnienia na terenie 
RP. W przypadkach wystąpienia takich wątpliwości podejmowano działania 
zmierzające do weryfikacji rzetelności składanych dokumentów (wskazano je 
w punkcie 2.4). Jeśli wynik tych weryfikacji był negatywny – odmawiano wydania 
wizy. 
                                                      

16 Łącznie wizy krajowe i wizy Schengen (cel 05 i 06: C i D) 
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Wyjaśnienia Konsula w tej sprawie zawarto w punkcie 2.2. wystąpienia. 
(dowód: akta kontroli str. 53-53, 323-333) 

 
2.7. Kontrola 4017 losowo wybranych spraw o wydanie wizy krajowej w oparciu 
o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na 
pracę przy rozpatrzeniu, których współpracowano z innymi organami. We 
wszystkich badanych sprawach rozpatrzenie wniosku poprzedziły konsultacje 
krajowe w systemie Wiza-Konsul, prowadzone na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy 
o cudzoziemcach. Wynik 14 konsultacji był pozytywny i na ich podstawie wydano 
wizy, a 26 negatywny i Konsulat odmówił wydania wiz. Podstawą prawną wszystkich 
odmów był art. 65 ust. 1 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach, który stanowi, że wydania 
wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, który nie uzasadnił celu lub warunków 
planowanego pobytu.  

(dowód: akta kontroli, str. 330-333) 
 
2.8. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 37 WKW w Konsulacie wprowadzono 
zabezpieczenia organizacyjne i proceduralne mające na celu wyeliminowanie 
w postępowaniach o wydanie wiz, prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk 
korupcyjnych. 
 
Z wyjaśnień złożonych przez Konsula Generalnego RP we Lwowie, że podstawowe 
zabezpieczenia wynikają z nadawanych pracownikom uprawnień do obsługiwanych 
systemów informatycznych oraz konieczności uzyskania poświadczeń 
bezpieczeństwa. Obsługa procesu wizowego odbywała się w całości 
w dedykowanym do tego środowisku informatycznym Wiza Konsul. Dostęp do 
wszystkich funkcjonalności systemu posiadali jedynie pracownicy krajowi 
z uprawnieniami konsularnymi. Pracownicy ci posiadali dostęp do danych 
zgromadzonych w zbiorach SIS II, WYKAZ i VIS oraz do możliwości podejmowania 
decyzji wizowych i wglądu w komentarze do decyzji w zakresie uzależnionym od 
wykonywanych zadań. Uprawnienia do systemu nadawane były przez MSZ, na 
wniosek złożony w formie elektronicznej przez Kierownika WRO, po 
zaakceptowaniu przez Konsula Generalnego.  
W Konsulacie prowadzono szczegółową ewidencję naklejek wizowych. Dokumenty 
te przekazane były pocztą kurierską z MSZ. Po ich odebraniu Kierownik Wydziału 
lub upoważniony pracownik, wprowadzał numery do systemu Wiza Konsul. Naklejki 
przechowywane były w certyfikowanych szafach metalowych, zabezpieczonych 
szyfrem lub referentką. Każdego dnia konsul odpowiedzialny za obieg naklejek 
wizowych, wydawał je wyznaczonym pracownikom, za pokwitowaniem, ze 
wskazaniem ich numerów, anulował błędnie wydrukowane, przyjmował zwrot 
niezadrukowanych i dokonywał remanentu w systemie Wiza Konsul.  
W Konsulacie prowadzono również działania prewencyjne mające na celu 
wyeliminowanie, w procesie wydawania wiz, przewidywalnych schematów 
sprzyjających czynom o charakterze korupcyjnym, polegających na odpowiedniej 
organizacji systemu pracy w Wydziale Ruchu Osobowego. Dokonywano codziennej 
rotacji pracowników miejscowych na stanowiskach – przyjmowanie wniosków 
wizowych, wprowadzanie wniosków do systemu, wydruk naklejek wizowych, 
wklejanie naklejek do paszportów i wydawanie paszportów z wizami. Pracownicy ci 
dowiadywali się o zakresie wykonywanej pracy dopiero w danym dniu, po uprzednim 
zdeponowaniu telefonu komórkowego oraz podpisaniu listy obecności. Celem 
wyeliminowanie możliwości jakiegokolwiek wpływu przez pracownika miejscowego 
na proces podjęcia decyzji wizowej pracownicy, którzy przyjmują dokumenty na 
                                                      

17 W tym w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – 38 spraw i zezwolenie na pracę – 2 sprawy 
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okienku, nie zajmowali się opracowaniem ankiety. Przyjęte wnioski wizowe losowo 
były rozdysponowywane przez pracowników miejscowych pomiędzy konsulów 
wydających wizy. 
W celu wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcyjnych 
zapewniono również odpowiedni obieg dokumentów wizowych oraz zabezpieczono 
przed pracownikami miejscowymi dostęp m. in. do informacje o niewiarygodnych 
podmiotach oraz do informacji przekazanych przez podmioty, z którymi kontaktowali 
się konsulowie. Obieg dokumentacji po wydaniu decyzji o odmowie wydania wizy 
odbywał się wyłącznie w kręgu pracowników krajowych, co miało zapobiegać 
wyciekowi informacji mogących ułatwiać wyłudzanie wiz.  
MSZ nie stosował rozwiązania polegającego na rotacji pracowników między 
poszczególnymi konsulatami. 

(dowód: akta kontroli, str. 53-63, 297-299) 
 
2.9. W okresie od 24 do 28 października 2016 r. Biuro Kontroli i Audytu MSZ 
przeprowadziło w Konsulacie kontrolę w zakresie funkcjonowania jednostki, w tym 
m.in. w zakresie realizacji spraw konsularnych. Kontrola nie wykazała 
nieprawidłowości w zakresie wydawania wiz. Zakres kontroli nie obejmował 
zabezpieczenia przed wyłudzeniem wiz m.in. pod pretekstem zatrudnienia 
cudzoziemców na terenie RP.  

(dowód: akta kontroli, str. 182-222) 
 
2.10. W Konsulacie nie prowadzono audytu bezpieczeństwa i testów 
wydajnościowych systemu e-konsulat. Konsul wyjaśnił, że Konsulat nie jest 
administratorem systemu e-konsulat i nie ma wiedzy, co do technicznej strony jego 
funkcjonowania. 
 
W kontroli ustalono, że istniały trudności z zarezerwowaniem bezpłatnej wizy 
w Konsulacie za pośrednictwem systemu e-konsulat. Próba zarezerwowania w dniu 
10 maja 2017 r. przed uwolnieniem wolnych miejsc przez Konsulat wykazała brak 
wolnych miejsc do dnia 16 czerwca 2017 r. Kolejna próba przeprowadzona w tym 
samym dniu bezpośrednio po uwolnieniu przez Konsulat 7 wolnych miejsc na wizy 
krajowe również wykazała brak wolnych miejsc tym razem do 30 czerwca 2017 r.  
 
Konsul Generalny wyjaśnił, iż Konsulat ma świadomość, że system e-konsulat mimo 
swoich licznych zabezpieczeń, nie jest szczelny i może być wykorzystywany przez 
tzw. płatnych pośredników wizowych, co objawia się błyskawicznym wykorzystaniem 
uwalnianych przez Konsulat limitów (wolnych miejsc rejestracji). Konsulat stara się 
organizacyjnie wpływać na ograniczenie tego zjawiska. Zgodnie ze wskazówką MSZ 
limity na poszczególne dni uwalniane są dekadowo. Oznacza to, że na każdy dzień, 
co dziesięć dni, dorzucana jest pewna pula dodatkowych limitów. Wykorzystane 
limity są monitorowane przez konsula odpowiedzialnego za obsługę systemu. 
Konsulat przestrzega terminów przyjęcia dokumentów oznaczonych na 
zarejestrowanych w e-konsulacie ankietach. […] 

(dowód: akta kontroli, str. 53-63, 320-322) 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Konsulat miał ograniczone możliwości 
weryfikacji wniosków wizowych i badania wiarygodności przedkładanych 
dokumentów oraz podmiotów deklarujących zatrudnienie cudzoziemca, gdyż 
czynności te odbywają się na terenie RP. Ustalono jednocześnie, że działania 
urzędów pracy w tym zakresie nie były jednolite, a rejestrowane przez nich 
oświadczenia pracodawców nie były rzetelne w zakresie zawartych w nich danych. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Brak dostępu Konsulatu do informacji (baz danych) będących w zasobach 
poszczególnych urzędów krajowych (PUP, UW, SG) dodatkowo utrudnia weryfikację 
i sprawdzanie wiarygodności dokumentów wizowych (np. oświadczeń lub zezwoleń).  
 
Stan ten stawiał Konsula przed wyborem - albo wydłużać procedurę wydawania wiz 
poprzez konsultacje COW, zasięganie informacji w poszczególnych urzędach 
(wskutek czego nastąpiłby paraliż procesu wizowego), albo wydawać wizy 
(zważywszy na ilość składanych wniosków) bez konsultacji krajowych przyjmując, 
że podane we wnioskach dane są wiarygodne. Szczególnie dotyczy to podmiotów, 
które zadeklarowały potrzebę zatrudnienia cudzoziemców. 
 
NIK zauważa, że nakładając na Konsula obowiązek weryfikacji i badania 
wiarygodności wniosków wizowych i dołączonych do nich dokumentów, a także 
podmiotów deklarujących zatrudnienie cudzoziemców, nie wyposażono go 
w skuteczne i szybkie narzędzia, za pomocą których można byłoby wykonywać te 
obowiązki i jednocześnie realizować w sposób prawidłowy wymogi określone 
w cytowanym wyżej Wspólnotowym Kodeksie Wizowym. 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieinformowaniu organów krajowych, 
w tym prokuratury o przypadkach podejrzenia fałszerstw dokumentów 
przedstawianych w procedurze dotyczącej wydania wiz pracowniczych w latach 
2015 – 2016. W zbadanej w toku niniejszej kontroli próbie wniosków o wydanie wiz 
pracowniczych, na 20 wydanych decyzji o odmowie wydania wizy:  

1. w czterech przypadkach przyczyną odmowy było stwierdzenie sfałszowania 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (sprawy nr 36156 
z 2015 r. i 24315, 220485, 208711 z 2016 r.); 

2. w dwóch przypadkach przyczyną odmowy było stwierdzenie sfałszowania 
zezwoleń na pracę (sprawy nr 280858 i 250189 z 2016 r.); 

(dowód: akta kontroli str. 146-155, 323-329) 
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że zgodnie z art. 270 § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny18: kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub 
przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.  
Zgodnie z treścią art. 115 § 14 KK, dokumentem jest każdy przedmiot lub inny 
zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze 
względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub 
okoliczności mającej znaczenie prawne. 
 
W myśl art. 110 § 1 KK ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który 
popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom 
Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz do cudzoziemca, który 
popełnił za granicą przestępstwo o charakterze terrorystycznym. 
Warunkiem tej odpowiedzialności jest, zgodnie z art. 111 § 1 KK, uznanie takiego 
czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego 
popełnienia. 

                                                      
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm. 
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Przepis art. 112 KK stanowi, że niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu 
popełnienia czynu zabronionego, ustawę karną polską stosuje się do obywatela 
polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia: 
- przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym oraz 
przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od polskiego funkcjonariusza 
publicznego lub innej osoby uprawnionej na podstawie prawa polskiego do 
wystawienia dokumentu (pkt 2), 
- przestępstwa fałszywych zeznań, złożenia fałszywego oświadczenia, opinii lub 
tłumaczenia, posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby, 
poświadczającym nieprawdę lub fałszywym - wobec urzędu polskiego (pkt 4). 
 
Zdaniem NIK, Konsulat, w oparciu o treść art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks postępowania karnego19, po stwierdzeniu przesłanek z ustawy 
karnej wskazanych wyżej, miał prawny obowiązek poinformowania krajowych 
organów ścigania o tych zdarzeniach. Zgodnie bowiem z tym przepisem, instytucje 
państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się 
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie 
zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 
 
Regulacje przedstawione w tym zakresie przez Konsulat nie wyłączają 
odpowiedzialności karnej za czyny związane z fałszowaniem dokumentów lub 
posługiwaniem się nimi jako autentycznymi i nie mogą jednocześnie chronić osób, 
co do których istnieje uzasadnione podejrzenie ich popełnienia. 
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż pomimo wymienionych nieprawidłowości 
i uwag dotyczących procesu wydawania wiz pracowniczych, Konsulat skutecznie 
przeciwdziałał wyłudzaniu wiz pod pozorem podjęcia pracy na terenie RP przez 
cudzoziemców. W tym celu podejmował współpracę z organami krajowymi 
w ramach tzw. konsultacji oraz realizował czynności we własnym zakresie np. 
kontakt z  PUP, pobieranie oryginałów dokumentów uzupełniających 
uwiarygadniających cel wydania wizy. Składane przez cudzoziemców wnioski 
o wydanie wiz pracowniczych były weryfikowane co do kompletności i braku 
przesłanek negatywnych wynikających z danych zawartych w elektronicznej bazie 
podmiotów. 

W Konsulacie wprowadzono zabezpieczenia organizacyjne i proceduralne, w celu 
wyeliminowania w postępowaniach wizowych prawdopodobieństwa wystąpienia 
zjawisk korupcjogennych. 

 

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 Kontroli20, wnosi o informowanie krajowych organów ścigania lub 
prokuratury o ujawnionych przypadkach fałszerstw dokumentów przedstawianych 
w procedurze wizowej. 

                                                      
19 Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm. 
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: ustawą o NIK. 
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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 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. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Marek Wójtowicz 
główny specjalista k.p. 

Dyrektor 
Wiesław Motyka 
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podpis podpis 

  

Dariusz Herda 
doradca prawny 
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podpis  
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