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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd do Spraw Cudzoziemców1, ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa. 

 

Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców2, od 1 sierpnia 2007 r. i nadal. 

 

1. Adekwatność organizacji, poziomu zasobów i polityki informacyjnej urzędów 
administracji publicznej oraz ich współpracy z innymi instytucjami w zakresie obsługi 
cudzoziemców. 

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

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 

 

Od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych po tym okresie. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Szczecinie 

 

1. Sylwia Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/197/2018 z 19 listopada 2018 r.  

2. Iwona Gołębiewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/204/2018 z 23 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub UdSC. 
2 Dalej: Szef Urzędu. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W latach 2014–2018 zasoby kadrowe i finansowe Urzędu były nieadekwatne 
do liczby i rodzaju załatwianych spraw. Średnia liczba spraw przypadająca 
na jednego pracownika merytorycznego w trzech podstawowych komórkach 
organizacyjnych realizujących główne zadania Urzędu corocznie wzrastała 
i  znacznie przekraczała możliwości ich obsługi. W  celu ich realizacji Szef Urzędu 
systematycznie zatrudniał dodatkowo pracowników w ramach umów zleceń oraz 
stażystów. Podejmował liczne wewnętrzne działania organizacyjne wspierające 
najbardziej obciążone komórki Urzędu. Informował także ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych o problemach kadrowych jednostki. Mimo wprowadzanych 
zmian nie usunięto niewydolności w funkcjonowaniu Szefa Urzędu jako organu I i II 
instancji. Analiza rozstrzygnięć wydanych przez Szefa Urzędu w I instancji w okresie 
od 15 do 30 listopada w latach 2014–2018  wykazała, że w terminie dłuższym niż 15 
miesięcy5 wydano od 2,4% do 9,5% rozstrzygnięć (w tym w 2017 r. – 9,4% 
i w 2018 r. – 9,5%). Od 2015 r. liczba podjętych decyzji malała z roku na rok, 
natomiast odsetek decyzji podejmowanych po terminie wzrastał. Przewlekłe 
prowadzenie postępowań administracyjnych naruszało prawa cudzoziemców, przy 
czym podkreślić należy, że wynikały one głównie z trudnej sytuacji kadrowej Urzędu. 

NIK pozytywnie ocenia sporządzanie i udostępnianie cyklicznych zestawień 
i raportów, zatrudnianie pracowników, których kwalifikacje odpowiadały wymogom 
określonym dla urzędników korpusu służby cywilnej, zapewnienie pracownikom 
udziału w szkoleniach, współpracę z wieloma podmiotami zajmującymi się 
problematyką migracji, realizowanie oraz występowanie w roli partnera w wielu 
projektach mających związek z obsługą cudzoziemców, a także zaplanowanie 
zmian w zakresie funkcjonowania stref obsługi cudzoziemców. Pozytywna ocena 
dotyczy również sposobu wydatkowania przyznanych środków budżetowych na 
realizację zadań Urzędu. Szef Urzędu dbał o zapewnienie środków na pomoc 
socjalną dla cudzoziemców zabiegając o zwiększenie tych wydatków do poziomu 
faktycznych potrzeb. Opracowane i wdrożone procedury oraz prowadzona polityka 
informacyjna sprzyjały podnoszeniu efektywności obsługi cudzoziemców. Polityka 
zatrudnienia i rozwoju zasobów oraz stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju 
zawodowego sprzyjały podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Jednakże bez działań 
stabilizujących potencjał kadrowy Urząd może nie osiągnąć oczekiwanego poziomu 
satysfakcji klientów Urzędu. 

Szef Urzędu właściwie sprawował kontrolę nad wykonywaniem zadań przez 
wojewodów. W Urzędzie prawidłowo prowadzono rejestry w sprawach z zakresu 
wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej6, ich pobytu na tym 
terytorium i wyjazdu z niego. Stwierdzony jeden przypadek opóźnienia NIK traktuje 
jako incydentalny.  

Nieprawidłowym działaniem stwierdzonym przez NIK było dopuszczenie 
do realizowania umowy o świadczenie usług opieki medycznej na rzecz 
cudzoziemców w punkcie medycznym przy ul. Taborowej 33 w Warszawie 
niezgodnie z warunkami jej zawarcia. Wystąpił też incydentalny przypadek 
nieterminowego rozpatrzenia sprawy skargowej, w której nie wyznaczono nowego 
terminu na jej załatwienie. 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Tj. w terminie dłuższym niż określony w art. 34 ust. 2 ustawy  z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1109 ze zm.); dalej: ustawa o udzieleniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium RP. 
6 Dalej: RP. 
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NIK pozytywnie ocenia działania Szefa Urzędu w związku z wynikami kontroli 
zewnętrznych oraz kontroli wewnętrzej i audytu skutkujące eliminowaniem 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu. Zdaniem NIK prowadzenie Wykazu 
cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, wymaga 
usprawnienia, na co wskazują również wyniki przeprowadzonego w tym obszarze 
audytu. 

W ocenie NIK Szef Urzędu powinien zintensyfikować działania mające na celu 
uzyskanie realnego wzmocnienia kadrowego pozwalającego na rzetelną, w tym 
terminową, realizację ustawowych zadań. Powinien także kontynuować działania 
ukierunkowane na zwiększanie dostępu do usług cyfrowych, ulepszenie komunikacji 
z klientami poprzez uruchomienie infolinii, a także poprawę warunków lokalowych do 
obsługi cudzoziemców.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Adekwatność organizacji, poziomu zasobów 
i polityki informacyjnej urzędów administracji 
publicznej oraz ich współpracy z innymi instytucjami 
w zakresie obsługi cudzoziemców 

1.1. Regulaminy organizacyjne Urzędu, obowiązujące w latach 2014–20188, były 
zgodne ze statutami Urzędu nadanymi przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych9 i uwzględniały wszystkie zadania związane z obsługą Szefa Urzędu 
jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach 
cudzoziemców określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach10. Do 15 stycznia 2019 r. nie wystąpiły okoliczności wymagające 
wykonania zadań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. a-g oraz w art. 22 ust. 1 pkt 
10 lit. a ustawy o cudzoziemcach. 

Zmiany regulaminów Urzędu w latach 2014–2016 nie spowodowały zmian 
organizacyjnych. W 2017 r. nastąpiła wewnętrzna reorganizacja Urzędu polegająca 
na utworzeniu Biura Dyrektora Generalnego11 i Biura Funduszy Zagranicznych12. 
Zmiana regulaminu z 2018 r. dotyczyła wprowadzenia nowego stanowiska – 
Inspektora Ochrony Danych. 
Zgodnie z zarządzeniem Szefa Urzędu13 w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Urzędu, wewnętrzne regulaminy komórek organizacyjnych należało opracować 

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Określone: 1) zarządzeniem nr 1 Szefa Urzędu z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców (obowiązującym od 1 maja 2014 r.); zmienionym zarządzeniem nr 2 z dnia 10 marca 2015 r. 
(obowiązującym z dniem podpisania); 2) zarządzeniem nr 3 z dnia 1 czerwca 2016 r. (obowiązującym od 7 czerwca 2016 r.); 
3) zarządzeniem nr 4 z dnia 6 marca 2017 r. (obowiązującym od 8 marca 2017 r.); 4) zarządzeniem nr 7 z dnia 29 
października 2018 r. (obowiązującym od 30 października 2018 r.). 
9 1)  zarządzeniem nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw 
Cudzoziemców (Dz. Urz. MSW poz. 15); obowiązującym od 1 maja 2014 r.; 2) zarządzeniem nr 1 Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców (Dz. Urz. 
MSWiA poz. 2); obowiązującym od 11 stycznia 2017 r. 
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, ze zm. 
11 W którego skład weszły: dotychczasowy Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji o nowej nazwie „Wydział Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi”; dotychczasowy Wydział Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców o nowej nazwie „Wydział Archiwum, 
Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych”; Wydział Logistyki utworzony z części dotychczasowego Biura Logistyki 
i Pomocy Zagranicznej; Wydział Zamówień Publicznych utworzony z części dotychczasowego Biura Logistyki i Pomocy 
Zagranicznej. 
12 Na bazie zadań i zasobów części dotychczasowego Biura Logistyki i Pomocy Zagranicznej. 
13 Nr 7 z dnia 29 października 2018 r. obowiązującym od 30 października 2018 r. 
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w terminie 30 dni od dnia jego wejścia w życie (§ 2 ust. 2). Zarządzenie nie określało 
terminu zatwierdzenia tych regulaminów przez Dyrektora Generalnego. Ostatnia 
zmiana regulaminu Urzędu obowiązuje od 30 października 2018 r. Według stanu na 
dzień 14 stycznia 2019 r. zatwierdzone wewnętrzne regulaminy organizacyjne miały 
dwie komórki Urzędu (Biuro Prawne Urzędu14 oraz Wydział Bezpieczeństwa 
i Ochrony Informacji Niejawnych15). 

   (akta kontroli str. 13-38) 
Szef Urzędu wskazał: (…) wszystkie komórki organizacyjne opracowały wewnętrzne 
regulaminy organizacyjne oraz przesłały je do konsultacji wewnętrznych w Urzędzie. 
Do dnia dzisiejszego zostały podpisane regulaminy wewnętrzne dwóch komórek, 
pięć kolejnych jest przygotowanych do podpisu Dyrektora Generalnego Urzędu, tzn. 
zaakceptowane zostały pod względem legislacyjno–prawnym (…), cztery znajdują 
się w uzgodnieniach wewnętrznych (…). Podczas ostatnich zmian dążyliśmy do 
ujednolicenia regulaminów organizacyjnych wszystkich komórek oraz opracowania 
schematów graficznych, co również wydłużyło cały proces. (…) 

(akta kontroli str. 1171, 1175-1176) 
W okresie objętym kontrolą znacznie wzrastała liczba spraw załatwianych 
w Urzędzie, np. liczby osób, które złożyły odwołania od decyzji w sprawach 
legalizacyjnych do Szefa Urzędu oraz decyzji wydanych w tych sprawach – z 2 784 
w 2015 r. do 5 514 w 2017 r., co stanowiło wzrost o 98%  (2 650 osób w I półroczu 
2018 r.). Liczba osób, które posiadały ważne dokumenty potwierdzające prawo 
pobytu na terytorium RP wzrosła z 175 066 w 2014 r. do 352 688 w I półroczu 
2018 r. 
Jednocześnie w Urzędzie występowały trudności kadrowe. Uszczuplenia 
w zasobach kadrowych (w odniesieniu do planu) wynosiły 20,2% w 2014 r., 20,6% 
w 2015 r., 15,1% w 2016 r., 12,3% w 2017 r. Na dzień 30 września 2018 r. 
przeciętny stan zatrudnienia w porównaniu do zaplanowanego był mniejszy 
o 18,5%. 
Średnia liczba rozpatrywanych spraw przypadająca na jednego pracownika 
merytorycznego16 w trzech departamentach realizujących główne zadania Urzędu 
objęte niniejszą kontrolą, wynosiła: 

 w Departamencie Legalizacji Pobytu (dalej: DLP): Wydziały Postępowań 
Odwoławczych (łącznie) – 98, 192, 357, 419, 440 (odpowiednio na koniec lat 
2014–2017 i na dzień 30 września 2018 r.); Wydział Wykazu Cudzoziemców – 
2 237, 2 433, 2 360, 3 687, 3 134; Wydział Konsultacji Wizowych – 57 154, 
52 128, 63 489, 73 185, 61 177;  

 w Departamencie Postępowań Uchodźczych (dalej: DPU): 311, 436, 475, 347, 
197; 

 w Departamencie Pomocy Socjalnej (dalej: DPS): brak danych za rok 2014, 
w następnych latach – 302, 387, 322, 245. 

   (akta kontroli str. 39-44, 469-475, 886-890) 
Dyrektor Generalny Urzędu poinformował, że powyższe dane nie oddają w pełni 
obciążenia pracą, gdyż oprócz prowadzenia postępowań administracyjnych 
pracownicy Urzędu realizują również inne zadania. 

(akta kontroli str. 469) 
W ramach budżetu zadaniowego w miernikach wykonania zadań od 2016 r. przyjęto 
np. stosunek liczby wydanych decyzji administracyjnych do liczby osób wydających 
decyzje. Miernik określono na pozimie 300. Jego wykonanie w latach 2016–2017 

                                                      
14 Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 17 grudnia 2018 r. 
15 Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 17 grudnia 2018 r. 
16 W liczbie pracowników nie uwzględniono osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim/wychowawczym oraz 
pracowników czasowo oddelegowanych. 
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wynosiło odpowiednio 267 i 257, co oznaczało spadek liczby wydanych decyzji 
administracyjnych. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonanie miernika wynosiło 94. 

(akta kontroli str. 49-56) 
1.2. Urząd gromadził materiały dotyczące sytuacji migracyjnej w kraju oraz 
cudzoziemców, w tym raporty i analizy zewnętrzne przygotowane przez: 1) organy 
administracji państwowej, ośrodki naukowe i niezależnych ekspertów, 
2) instytucje/organizacje europejskie/międzynarodowe (m.in. EASO17, 
EUROSTAT18, FRONTEX19, UNHCR20, IOM21), 3) organy administracji państwowej 
innych państw europejskich (m.in. Czech, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch). 

Wydział Analiz i Statystyk Migracyjnych Biura Szefa lub Wydział Informacji o Krajach 
Pochodzenia DPU22 sporządzały raporty i analizy wewnętrzne23, na przykład 
dotyczące obywateli różnych państw24 przebywających w Polsce, a także sytuacji 
migracyjnej w niektórych rejonach Europy25. Wydział Informacji o Krajach 
Pochodzenia opracowywał jednocześnie informacje w systemie informatycznym 
Światowid, do których dostęp mieli uprawnieni pracownicy Urzędu (w tym 
analitycy)26. Wydział Analiz i Statystyk Migracyjnych sporządzał także i udostępniał 
(w formie elektronicznej) cykliczne27 zestawienia i raporty zawierające informacje 
i dane statystyczne dotyczące m.in. postępowań w zakresie legalizacji pobytu 
i ochrony międzynarodowej czy udzielonych zezwoleń na pobyt stały ze względu 
na polskie pochodzenie. Zestawienia graficzne cyklicznie sporządzano na potrzeby 
Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA28. Materiały wykorzystywano 
na bieżące potrzeby Kierownictwa Urzędu i MSWiA, m.in. w planowaniu zmian 
legislacyjnych, wymianie informacji między podmiotami krajowymi 
i międzynarodowymi zajmującymi się sprawami migracji, odpowiadaniu na zapytania 
i interpelacje poselskie.  

   (akta kontroli str. 1157-1161) 
W 2017 r. Urząd zlecił wykonanie następujących badań z zakresu migracji: 
1) Portret współczesnego imigranta: rzeczywistość a wyobrażenie29; 2) Postawy 
Polaków wobec przyjmowania uchodźców30; 3) Zniesienie obowiązku wizowego 
wobec obywateli Ukrainy – konsekwencje migracyjne dla Unii Europejskiej31. 
Dyrektor Generalny Urzędu poinformował, że wyniki analiz zewnętrznych zostały 
wykorzystane w procesach decyzyjnych w zakresie kierunków zmian legislacyjnych, 
propozycji rozwiązań kadrowych w organach I i II instancji w zakresie postępowań 
dotyczących migracji regularnych oraz przy sporządzaniu planów pracy Urzędu 

                                                      
17 Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu. 
18 Europejski Urząd Statystyczny. 
19 Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
20 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. 
21 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. 
22 W tym z udziałem wkładu pracy departamentów merytorycznych. 
23 W tym obcojęzyczne. 
24 W tym: Ukrainy, Gruzji, Kazachstanu, Armenii, Kaukazu, Syrii  i Iraku, Rosji (narodowości czeczeńskiej), Białorusi, państw 
„Południowego Sąsiedztwa”, Wietnamu, Tadżykistanu, Turcji, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Chin, Filipin, Indii, Macedonii, 
Nepalu, państw Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, państw muzułmańskich. 
25 Np. w Serbii, Chorwacji i Czarnogórze. 
26 Nowe informacje pozyskane/opracowane przez ten Wydział były rozsyłane drogą elektroniczną do wybranych pracowników 
Urzędu (około 5-7 dziennie). 
27 Dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne oraz ad hoc - na potrzeby krajowe i międzynarodowe. 
28 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; wcześniej – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW).  
29 Koszt 33 333 zł; zrealizowane na podstawie umowy nr 1488/UDsC/17 z dnia 29 września 2017 r.; przedmiot umowy: 
stworzenie ankiety, przeprowadzenie w oparciu o stworzoną ankietę badania oraz opracowanie wyników badania; umowa 
zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 
j.t. ze zm.); dalej: Pzp. 
30 Koszt 32 841 zł; zrealizowane na podstawie umowy nr 1384/UDsC/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.; przedmiot umowy: 
stworzenie ankiety, przeprowadzenie w oparciu o stworzoną ankietę badania oraz opracowanie wyników badania; umowa 
zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp. 
31 Koszt 18 000,00 zł; zrealizowane na podstawie umowy nr 1250/UDsC/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.; przedmiot umowy: 
Ekspertyza na temat skutków dla państwa członkowskich UE zniesienia reżimu wizowego dla obywateli Ukrainy, 
z uwzględnieniem potencjalnych skutków migracyjnych; umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp. 
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na kolejne lata. Wyniki badań były również prezentowane partnerom zewnętrznym 
w kontekście rozmów o sytuacji migracyjnej32. 
Dyrektor Biura Szefa Urzędu poinformował, że decyzja dotycząca wykonania badań 
zapadła na podstawie ustnej analizy potrzeb Kierownictwa MSWiA i Kierownictwa 
Urzędu, a Dyrektor Generalny Urzędu, że zlecenie tych badań poprzedzone było 
analizą pod kątem optymalnego doboru wykonawcy zlecenia (np. ośrodek badań 
opinii publicznej, czy ośrodek naukowy).  

   (akta kontroli str. 551-602, 1157) 

1.3. W wyniku oględzin33 siedziby Urzędu przy ul. Taborowej 33 stwierdzono, 
że strefę do obsługi cudzoziemców stanowi: sala recepcyjna, pięć monitorowanych 
pokoi przesłuchań (z systemem przywołania pracownika ochrony), pokój 
psychologa, pokój dla matki z dzieckiem34, punkt medyczny (gabinet zabiegowy 
i lekarski35) oraz dwa pomieszczenia zatrzymań (przesłuchań) wykorzystywane 
przez Straż Graniczną36. 

W ogólnodostępnej sali recepcyjnej wydzielono cztery stanowiska (okienka) 
obsługiwane przez pracowników Urzędu oraz jedno przez Straż Graniczną. Nad 
okienkami i na szybach napisy informacyjne37 sporządzone były w czterech 
językach38. Na sali znajdowały się dwie przeszklone gabloty z wzorami druków 
i jedna na formularze. W sali obsługi dostępny był monitor z wyświetlanymi 
informacjami dla klienta w formie infokiosku oraz biletomat39 wydający bilety 
z numerem okienka i liczbą oczekujących40. W poczekalni (sali) było 20 miejsc 
siedzących i kącik dla dzieci41. Przed wejściem na salę znajdowało się Biuro 
Podawcze przyjmujące korespondencję (czynne w godz. od 8.15 do 16.15, 
tj. w dłuższym czasie niż czas obsługi interesantów). W sali recepcyjnej 
udostępniono aparat telefoniczny (z podanymi numerami telefonów) 
do wykonywania połączeń z pracownikami udzielającymi informacji merytorycznych. 
W toku oględzin ustalono, że nie można było dokonać rezerwacji wizyty internetowo 
lub e-mailowo. Wizytę można było umówić telefonicznie. Urząd nie prowadził 
infolinii. 
Urząd posiadał urządzenia sygnalizacyjno–alarmowe, służące do samoczynnego 
wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze 
alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. 

   (akta kontroli str. 603-626, 1162-1164) 
Punkt medyczny funkcjonujący przy ul. Taborowej 33 nie świadczył usług opieki 
medycznej na rzecz cudzoziemców zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi 
w umowie zawartej z operatorem medycznym.    

   (akta kontroli str. 627-659 ) 
Planując zmiany w zakresie funkcjonowania stref obsługi cudzoziemców Szef 
Urzędu zawarł porozumienia finansowe w ramach funduszy FAMI42 dotyczące 
dwóch projektów: 

                                                      
32 Np. raport dotyczący zniesienia obowiązku wizowego wobec Ukrainy był prezentowany służbom migracyjnym Grupy 
Wyszehradzkiej oraz Zarządowi Europejskiego Urzędu Wsparcia Azylowego 
33 Przeprowadzonych w dniach 5 grudnia 2018 r. i 8 stycznia 2019 r. 
34 Pokój dla matki z dzieckiem wyposażony był w: miejsce do przewijania, umywalkę, środki higieny; kącik zabaw dla dzieci 
(stolik z krzesełkami); stół z dwoma krzesłami dla dorosłych, sofa 2-3 osobowa, krzesełko do karmienia dla dziecka; wieszak 
na ubrania; lampy bakteriobójcze. 
35 Przy gabinecie zamieszczono informacje o terminach przyjęć lekarzy i pielęgniarek: w dniach powszednich od godz. 8.30 
do 14.00 z przerwą w godzinach 12.30-13.00; pobieranie krwi w każdy piątek od godz. 8.30 do 10.00; psycholog – we wtorki 
od godz. 8.00 do 16.00. 
36 W strefie ogólnej znajdowały się toalety dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych. 
37 W tym: godziny przyjmowania oraz przydatne informacje dla interesantów. 
38 Polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim. 
39 Biletomat z ekranem w języku polskim, rosyjskim i angielskim. 
40 W trakcie dokonywania oględzin na sali recepcyjnej było od 3 do 8 osób. 
41 Wyposażony w stolik, krzesełka dziecięce, przybory do pisania i rysowania. 
42 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. 
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 „Adaptacja siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców na potrzeby obsługi 
cudzoziemców”43; projekt zakładał m.in. zmianę lokalizacji wejścia do obiektu, 
utworzenie przestronnej poczekalni dla klientów, montaż platformy dla 
niepełnosprawnych, wymianę okien zewnętrznych na okna o niskim 
współczynniku strat ciepła, stworzenie pokojów rozmów z cudzoziemcami 
i pokoju dla pracowników merytorycznych, stworzenie punktu ochrony w holu 
głównym i zaplecza socjalnego dla pracowników ochrony, utworzenie punktu 
informacyjnego z możliwością zainstalowania różnego rodzaju urządzeń 
multimedialnych; 

 „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek 
UdSC przy ul. Taborowej 33”44; projekt zakładał m.in. wykonanie układu 
klimatyzacji centralnej na parterze obiektu, wykonanie prac remontowo-
budowlanych, zakup wyposażenia kącików zabaw dla dzieci wewnątrz i na 
zewnątrz budynku, pokoju rodzica z dzieckiem oraz zakup i montaż ławek 
zewnętrznych. 

Dyrektor Generalny Urzędu poinformował, że trwają prace nad uruchomieniem 
infolinii w ramach projektu „Strategia komunikacyjna Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców na lata 2018–2020”, która zgodnie z założeniami dostępna ma być 
w czterech językach. 

   (akta kontroli str. 828-873, 1164) 

1.4. W latach 2014–2018 plan zatrudnienia Urzędu ulegał niewielkim zmianom: od 
406 etatów (w roku 2016 i 2017) do 432 (w 2018 r.). W roku 2014 i 2015 – plan 
zatrudnienia uwzględniał 429 etatów (o 23 więcej niż w latach 2016–2017). 
W porównaniu do 2014 r. planowane zatrudnienie na rok 2018 wzrosło o trzy etaty, 
a w stosunku do 2017 r. o 26 etatów (6,4%). Przeciętne zatrudnienie wykazane 
w sprawozdaniach Rb-7045 wynosiło: 342,38 w 2014 r., 340,68 w 2015 r., 344,66 
w 2016 r., 356,25 w 2017 r., 351,90 w 2018 r. (stan na dzień 30 września). 
Wskaźniki procentowe wykonania planu zatrudnienia wynosiły odpowiednio: 79,8%, 
79,4%, 84,9%, 87,7% i 81,5%, co oznacza że uszczuplenia w faktycznych zasobach 
kadrowych wynosiły od 20,6% (w 2015 r.) do 12,3% (w 2017 r.). Na dzień 30 
września 2018 r. przeciętny stan zatrudnienia w porównaniu do zaplanowanego był 
mniejszy o 18,5%.  

  (akta kontroli str. 39-44, 476) 
Szef Urzędu informował Dyrektora Departamentu Budżetu MSW/MSWiA 
o problemach kadrowych Urzędu, w tym o posiadaniu „wakatów bez pokrycia 
finansowego”, i wnioskował o zwiększenie liczby etatów oraz środków 
na wynagrodzenia (w korespondencji kierowanej do MSW/MSWiA wskazywano 
m.in. argument wzrostu wydatków ponoszonych na utrzymanie cudzoziemców 
w ośrodkach pobytowych w związku z długim okresem prowadzenia postępowań 
uchodźczych; nowe zadania mające związek z wdrażaniem dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/66/UE z 15 maja 2014 r.; nowe zadanie wynikające z art. 
62 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych46; 
masowy wzrost składanych odwołań i zażaleń, do rozpoznania których właściwy jest 
Szef Urzędu47). Kierownictwo Urzędu podejmowało również działania mające 
na celu ograniczenie wpływu braków kadrowych na bieżącą działalność Urzędu, 
takie jak pozyskiwanie stażystów z urzędu pracy czy zawieranie umów zleceń. 

                                                      
43 Projekt nr 1/4-2017/BK-FAMI; porozumienie z dnia 4 grudnia 2017 r.; budżet całkowity projektu 1 387 000 zł; ramy czasowe 
realizacji: od 1 stycznia 2018 r. do  30 czerwca 2020 r. 
44 Projekt nr 2/4-2017/BK-FAMI; porozumienie z dnia 4 stycznia 2018 r.; budżet całkowity projektu 1 244 600 zł; ramy czasowe 
realizacji: od 1 stycznia 2018 r. do  31 grudnia 2019 r. 
45 W kolumnie nr 10 sprawozdań. Do stanu zatrudnienia nie wlicza się osób będących na zasiłkach chorobowych, urlopach 
bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich. 
46 Dz. U. z 2018 r., poz. 452 ze zm. 
47 Pisma Szefa Urzędu z 30 listopada 2015 r., 4 sierpnia 2015 r., 19 lipca 2017 r. 
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 (akta kontroli str. 477-517) 
W projekcie budżetu państwa na rok 2016 – w odniesieniu do wydatków Urzędu –  
zaplanowano środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) 
w wysokości 1 229 tys. zł48 oraz zwiększono fundusz wynagrodzeń o kwotę 1 065 
tys. zł na zatrudnienie dodatkowych 20 pracowników (członków korpusu służby 
cywilnej)49. Na etapie planowania wydatków na rok 2017 zwiększono kwotę 
wydatków o środki na wzrost uposażeń i wynagrodzeń o 1,3% (304 tys. zł) i nie 
przewidziano środków na zatrudnienie nowych pracowników50. W planie wydatków 
na rok 2018 nie przewidziano dodatkowego wzrostu wynagrodzeń i środków 
na wzmocnienie kadrowe Urzędu51. 

(akta kontroli str. 477-481, 492-493, 508, 509-512) 
Liczba osób pracujących w poszczególnych departamentach Urzędu na podstawie 
umów cywilnoprawnych (umów zlecenia) wynosiła: 

 w DLP – 1 w 2014 r., 1 w 2015 r., 4 w 2016 r., 4 w 2017 r. i 17 w 2018 r. (do 30 
września); 

 w DPU – odpowiednio: 19, 7, 16, 12 i 10; 

 w DPS – odpowiednio: 16, 4, 5, 2 i 4. 
Według stanu na dzień 30 września 2018 r. odsetek pracowników zatrudnionych na 
zlecenie w stosunku do pracowników etatowych ww. komórek wynosił od 1,6% 
do 23,8%. Najwyższy odsetek takich pracowników występował w latach 2014-2017 
w DPU (od 8,2 do 23,8%), w 2018 r. w DLP – 20,5%. W DLP pracowali także 
stażyści – 9 w 2016 r., 1 w 2017 r. i 9 w 2018 r. (do 30 września). 

(akta kontroli str. 476, 1180-1182, 1191-1192) 
W okresie objętym kontrolą nastąpił znaczny odpływ pracowników z Urzędu. Dane 
dotyczące fluktuacji, tj. relacja liczby osób zatrudnionych w stosunku do liczby 
zwolnień pracowników – członków korpusu służby cywilnej –  przedstawiała się  
następująco: w 2014 r. – 22 do 20, w 2015 r. – 15 do 10, w 2016 r. – 35 do 23, 
w 2017 r. – 20 do 23, w 2018 r. (do 30 listopada) – 39 do 39. Ogółem odeszło 115 
pracowników. 

   (akta kontroli str. 79-83) 
W Urzędzie występowały utrudnienia w rekrutacji nowych pracowników w miejsce 
osób odchodzących. W latach 2014–2018 (do 4 grudnia) przeprowadzono łącznie 
235 postępowań w sprawie naborów na wolne stanowiska pracy52. Liczba etatów 
do obsadzenia wynosiła 215 i 1/553. W wyniku naborów zatrudniono pracowników 
w ramach 171 i 1/5 etatu. Nie obsadzono ogółem 44 etatów, w tym 5 w 2014 r., 
1 w 2015 r., 17 w 2016 r., 11 w 2017 r., 10 w 2018 r. Przyczyny zakończenia 
postępowań bez obsadzenia stanowiska to: brak ofert, brak ofert spełniających 
wymagania formalne, rezygnacja kandydata z objęcia stanowiska, niewyłonienie 
najlepszych kandydatów.  

(akta kontroli str. 529,1164-1165) 
Szef Urzędu wyjaśnił m.in., że w Urzędzie nie występują sytuacje długotrwale 
utrzymujących się braków kadrowych w związku z pojawiającymi się wakatami 
na stanowiskach. Nabory (…) są realizowane, zgodnie z ustawą o służbie cywilnej54 
i trwają co do zasady od 6 do 8 tygodni (…), w latach 2017–2018 liczba kandydatów 
zgłaszających się na jedno miejsce drastycznie zmalała w porównaniu do lat 
poprzednich (…). Główną przyczyną powyższego oraz wzrostu fluktuacji kadr jest 

                                                      
48 Pismo Departamentu Budżetu MSW z 30 lipca 2015 r.; znak DB-0334-27-3/2015. 
49 Pismo Departamentu Budżetu MSWiA z 15 stycznia 2016 r.; znak DB-311-85/2015. 
50 Pismo MSWiA z 29 lipca 2016 r. znak DB-W-311-76-31/2016. 
51 Pismo Departamentu Budżetu MSWiA z 13 lipca 2017 r. znak DB-B-0334-31-5/2017. 
52 Z tego 25 w 2014 r., 39 w 2015 r., 69 w 2016 r., 46 w 2017 r. i 56 w 2018 r. 
53 Liczba naborów nie była równa liczbie etatów, ponieważ część postępowań była przeprowadzona na więcej niż jeden etat 
lub dotyczyła etatu, który nie został obsadzony w wyniku pierwszego postępowania. 
54 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – Dz. U. z 2018 r., poz. 1559. Dalej: ustawa o służbie cywilnej. 
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przede wszystkim sytuacja na rynku pracy. W latach 2017–2018 zaczęli nagminnie 
odchodzić doświadczeni pracownicy. (…) Celem poznania przyczyn odejść 
pracowników z Urzędu, w 2018 r. została opracowana ankieta dla odchodzących 
pracowników tzw. „exit interview”. Z analizy otrzymanych formularzy wynika, 
że główną przyczyną odejścia są niskie zarobki. (…) informuję, że celem 
zapewnienia rzetelnej i terminowej realizacji ustawowych zadań, w Urzędzie były 
podejmowane liczne działania wewnętrzne: 
1) Oddelegowania pracowników. (…) w 2017 r. do DLP zostało oddelegowanych 

4 pracowników, a w 2018 r. – 33 pracowników Urzędu (…). Wsparcie komórki 
poprzez oddelegowania pracowników jest kontynuowane w roku 2019. (…) 

2) Umowy zlecenia (…) na działania pomocnicze, zarówno techniczne, jak 
i merytoryczne. Dodatkowo były zawierane umowy zlecenia z pracownikami 
Urzędu, którzy wyrazili chęć wsparcia komórek poprzez wykonywanie zadań 
pomocniczych (..)55;  

3) Staże z Urzędu Pracy oraz z uczelni wyższych. (…) W Urzędzie w 2016 r. 6-cio 
miesięczny staż odbywało 10 osób (…), na przełomie 2016/2017 – 10 osób, 
w 2017 r. – 13 osób; na przełomie 2017/2018 r. – 1 osoba i w 2018 r. – 10 osób 
(…).  

4) Wsparcie (…) DPU i DPS. W 2018 r. w związku z (…) ponagleniami z urzędów 
wojewódzkich, (…) pracownicy (…) DPS oraz DPU zostali przeszkoleni przez 
pracowników DLP celem realizacji spraw. (…) przekazano do realizacji po 100 
spraw ponagleń, w związku z niezałatwieniem spraw w terminie przez organ 
I instancji, tj. wojewodę.  

5) Wsparcie pozostałych pracowników Urzędu. (…) we wrześniu 2018 r. (…) 
przeszkolono pracowników innych komórek organizacyjnych Urzędu (…) celem 
tworzenia projektów postanowień w sprawie ponagleń. We wsparciu tym (które 
wciąż trwa) uczestniczy ok. 50 pracowników, (…) realizując jednocześnie 
własne zadania.  

6) Pisma o wsparcie kadrowe i finansowe do MSWiA. Kierownictwo Urzędu 
regularnie występowało do MSWiA o zwiększenie środków celem utworzenia 
nowych stanowisk pracy, co związane było z realizacją nowych zadań Szefa 
Urzędu. (…) Również na rok 2019 zostały przyznane środki na finansowanie 12 
etatów niezbędnych do realizacji spraw z zakresu legalizacji pobytu. 

7) Archiwizacja. W celu odciążenia pracowników DLP w czerwcu br. zlecono 
podmiotowi zewnętrznemu wykonanie prac związanych z archiwizacją 
dokumentów, (…) do 28.09.2018 r. zarchiwizowano łącznie 113,45 mb. 
dokumentacji. 

(akta kontroli str. 1176-1180) 
Od 2012 r. wprowadzono w Urzędzie56 możliwość wykonywania pracy w formie 
telepracy. Liczba pracowników świadczących telepracę wynosiła: w 2014 r. – 6, 
w 2015 r. – 9, w 2016 r. – 13, w 2017 r. – 23, w 2018 r. – 33. 

(akta kontroli str. 1182-1183) 
Analiza dokumentacji akt osobowych 70 pracowników57 wykazała, że: 

 kwalifikacje pracowników odpowiadały wymogom określonym dla urzędników 
korpusu służby cywilnej, tj. rodzaj wykształcenia i tytuł zawodowy były zgodne 
z wymaganym na dane stanowisko pracy, a stanowiska (stopnie służbowe) były 
prawidłowe; 

                                                      
55 W zakresie: pomocy przy zakańczaniu spraw dotyczących postępowań administracyjnych, przygotowywaniu materiałów 
gromadzonych w sprawach cudzoziemców, w tym teczek osobowych do przekazania do Archiwum Urzędu, prowadzeniu 
ewidencji teczek. 
56 Zarządzeniem nr 18 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 13 marca 2012 r. zmienionym następnie Zarządzeniem nr 56 
z dnia 12 września 2017 r. 
57 Co stanowiło 30% spośród 234 osób z korpusu służby cywilnej pracujących w wybranych komórkach Urzędu. 
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 wszyscy pracownicy posiadali opracowane opisy stanowisk pracy, posiadali 
wymagane dla stanowiska doświadczenie (staż pracy) oraz kompetencje (w tym 
uprawnienia). 

Zgodnie z poradnikiem dobrej praktyki „Jak zoptymalizować proces sporządzania 
opisów stanowisk pracy" wydanym w 2018 r. przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów58, od kwietnia 2018 r., w przypadku pracowników służby cywilnej opisy 
stanowisk pracy pełnią funkcję zakresów czynności, natomiast dla osób 
niebędących członkami korpusu służby cywilnej zostały opracowane formularze 
zakresów czynności w formie odpowiadającej opisowi stanowiska pracy. 

Dwóch (z 70) pracowników nie miało w aktach osobowych aktualnych zakresów 
obowiązków służbowych w okresie poprzedzającym kwiecień 2018 r.59  
Szef Urzędu wyjaśnił, że osoby te podpisały zakresy czynności w terminie 
późniejszym. Należy jednak podkreślić, że zadania tych osób nie uległy zmianie, 
wciąż zajmowały się one tym samym obszarem, tak więc późniejsze podpisanie 
dokumentów nie miało znaczenia dla prawidłowej realizacji zadań na stanowisku.   

   (akta kontroli str. 519-524, 537-539, 1187) 

Zbadane opisy stanowisk pracy i zakresy czynności służbowych wybranych 15 
pracowników merytorycznych były aktualne i określały realizację zadań 
przewidzianych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek Urzędu.  

Zbadane umowy zlecenia zawarte z osobami pracującymi w trzech departamentach 
- niezatrudnionymi na podstawie umowy o pracę – określały zadania przewidziane 
w regulaminach organizacyjnych tych komórek. 

   (akta kontroli str. 316-318, 519-524, 540-550, 1289-1351) 

Zgodnie z wytycznymi KPRM zawartymi w części II pkt 5 i 8 „Rekomendacji 
dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w jednostkach administracji 
rządowej”60, zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, których 
przedmiotem są zadania podobne lub tożsame z zadaniami pracowników powinno 
być uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami i mieć charakter tymczasowy. 
Przyczynami zawierania umów cywilnoprawnych nie mogą być braki kadrowe lub 
wymagania przewidziane procedurą naboru. Nawet realizacja dodatkowych zadań 
nie powinna być przedmiotem zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikiem. 

W okresie podlegającym kontroli w szkoleniach z 26 różnych języków obcych udział 
wzięło łącznie 289 pracowników Urzędu  (jeden pracownik w 2 do 8 języków).  
W tzw. szkoleniach „miękkich” w 2018 r. wzięło udział 20 pracowników61, 
w szkoleniach „twardych” - 7 pracowników62.            

(akta kontroli str. 319-326, 384) 
1.5. Plan wydatków Urzędu na 2018 r. według ustawy budżetowej wyniósł 110 481 
tys. zł63 i w porównaniu do 2014 r. był wyższy o 36 400 tys. zł (49,1%). Od 2014 r. 
przyznany limit wydatków sukcesywnie wzrastał. W trakcie roku budżetowego plany 
wydatków wzrastały odpowiednio: w 2014 r. o 33,2% (z 74 081 tys. zł do 98 661,4 
tys. zł), w 2015 r. o 17% (z 81 739 tys. zł do 95 673,8 tys. zł); w 2016 r. o 13,4% 
(z 93 281 tys. zł do 105 743,4 tys. zł; w 2017 r. o 16,2% (z 95 545 tys. zł do 
112 186,4 tys. zł) i w 2018 r. (do 30 września) o 3,3% (z 110 481 tys. zł 

                                                      
58 Dalej: KPRM. 
59 S.W. (od 1.05.2013 r. do 7.05.2014 r.), M.K. (od 1.04.2015 r. do 26.08.2016 r.). 
60 Informacja na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wytyczne-analizy-i-
info/3232,Wytyczne-analizy-i-informacje.html (dostęp: 7 listopada 2017 r.). 
61 W tym: 17 w szkoleniu „Rozwiązywanie problemów i stresów występujących w bieżącej pracy w pracy z uchodźcami” oraz 
3 pracowników w 2 szkoleniach językowych: semestralny kurs języka angielskiego - Put your message across - jak mówić 
poprawnie, klarownie i płynnie (2) i semstralny kurs języka francuskiego – z elementami języka administracji (1). 
62 W tym: 3 w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI oraz WSI, 2 w szkoleniu 
z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych systemu informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego 
wykorzystywanych poprzez krajowy system informatyczny i 2 w szkoleniu z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego 
Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu oraz urzędów wojewódzkich.    
63 W dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75073 - Urząd do Spraw Cudzoziemców i 85231 – Pomoc dla cudzoziemców. 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wytyczne-analizy-i-info/3232,Wytyczne-analizy-i-informacje.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wytyczne-analizy-i-info/3232,Wytyczne-analizy-i-informacje.html
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do 114 166,9 tys. zł). Zwiększenia planu wydatków przeznaczono na realizację 
zadań i utrzymanie Urzędu (rozdział 75073) oraz na pomoc socjalną dla 
cudzoziemców, w tym utrzymanie ośrodków (rozdział 85231). Wydatki na pomoc 
socjalną stanowiły znaczną część kwoty zwiększenia wydatków w budżecie Urzędu, 
tj. w granicach od 58,5% (w 2014 r. i 2017 r.) do 77,3% w 2017 r. Wnioski 
o zwiększenie środków kierowane w trakcie roku budżetowego do MSWiA dotyczyły 
głównie tej grupy wydatków. W 2014 r. wnioskowano 5-ciokrotnie64 o zwiększenie 
planu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemców w zakresie 
świadczeń pieniężnych, kosztów leczenia i zakwaterowania65. W 2015 r. i w 2016 r. 
Urząd skierował dwa wnioski uzasadniając je wzrostem liczby cudzoziemców 
objętych pomocą socjalną66 oraz w 2017 r. trzy wnioski (na pokrycie potrzeb 4 263 
osób67). W 2018 r. plan wydatków na pomoc socjalną przyznany w ustawie 
budżetowej był o 13 071 tys. zł wyższy, niż przyznany ustawą budżetową na 2017 r. 
W latach 2014–2017 poniesione wydatki na tę pomoc wzrosły o 21,7%, 
tj. 12 527,5 tys. zł (z 57 793,8 tys. zł w 2014 r. do 70 321,3 tys. zł w 2017 r.). W tym 
czasie wydatki na wykonywanie zadań przez Urząd (rozdział 75073) wzrosły 
o 3,2%, tj. o 1 244,4 tys. zł (z 39 045 tys. zł w 2014 r. do 40 289,4 tys. zł w 2017 r.), 
w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (stanowiące 
największą pozycję w budżecie) wzrosły o 3 457,6 tys. zł (z 22 509 tys. zł w 2014 r. 
do 25 966,6 tys. zł w 2017 r.)68. Pozostałe wydatki bieżące i świadczenia wzrosły 
o 1 629,4 tys. zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 842,6 tys. zł.  

Analiza realizacji planu zamówień publicznych w 2017 r. nie wykazała, by Urząd 
zrezygnował z realizacji zakupów towarów i usług ujętych w planie z powodu braku 
środków finansowych.  

(akta kontroli str. 39, 45, 47-48, 60-69, 476) 
W sprawie przypadków ograniczenia zakresu realizacji projektów 
współfinansowanych środkami zagranicznymi, w tym UE, w związku 
z niewystarczającymi środkami finansowymi w budżecie Urzędu, Szef Urzędu 
poinformował, że przy realizacji takich zadań (…) nie występują sytuacje, 
zmuszające Urząd do zawężenia zakresu realizacji projektu z powodu 
niepozyskania ww. środków do planu finansowego UdSC. Wyjątkiem są sytuacje, 
w których wartość szacunkowa danego zadania w projekcie okazuje się niższa 
od faktycznej ceny rynkowej, określonej w ofertach wykonawców z uwagi 
na zmieniające się warunki gospodarcze, wpływające na wartość przedsięwzięcia, 
a także odległy okres planowania wydatków na etapie przygotowania projektu. Taki 
przypadek wystąpił np. w projekcie nr KIK-02 „Budowa filtra epidemiologicznego 
na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, 
współfinasowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 
w ramach którego z planowanych do zakupu 4 pojazdów medycznych do przewozu 
osób (..) zakupiono wyłącznie 2, z uwagi na znacznie wyższe ceny 
zaproponowanych ofert niż zaplanowany na ten cel budżet w projekcie oraz 
długotrwały proces decyzyjny (…). W tym miejscu należy podkreślić, iż (…) Urząd 

                                                      
64 Wnioski z: 10 lipca w sprawie zwiększenia planu wydatków o  6 200 tys. zł, 11 sierpnia – o 6 200 tys. zł, 10 września – o 400 
tys. zł, 3 października – o 10 600 tys. zł i 5 listopda – o 7 600 tys. zł. 
65 Wynikających ze wzrostu liczby cudzoziemców objętych pomocą socjalną (do 3 804 osób, tj. o 1004 więcej niż zakładano). 
66 Odpowiednio do: 4 250 osób w 2015 i do 4 139 osób na dzień 28 lipca 2016 r.  
67 Według stanu na styczeń 2017 r. We wniosku z 21 lutego 2017 r. podniesiono kwestię niedofinansowania realizacji tego 
zadania o 14 670 tys. zł tj. o 24,4% w stosunku do planu według ustawy budżetowej, szacując, że przy utrzymaniu się tej liczby 
cudzoziemców środki przyznane w budżecie wystarczą na zabezpieczenie do połowy października wypłaty świadczeń 
pieniężnych, do połowy września – zabezpieczenie opieki medycznej, do połowy lipca – wyżywienia w ośrodkach 
wynajmowanych i do połowy czerwca zakwaterowania w ośrodkach wyjmowanych. We wniosku z 3 sierpnia 2017 r. zgłoszono 
zapotrzebowanie na dodatkowy limit wydatków w kwocie 10 436 tys. zł i we wniosku z 17 sierpnia – o 692,9 tys. zł na pokrycie 
zobowiązań wymagalnych z tytyłu kosztów żywienia i zakwaterowania.  
68 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wzrosło 
z 2,9 tys. zł w 2014 r. do 3,4 tys. zł w 2018 r., pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej wzrosło z 4,9 tys. zł 
do 5,4 tys. zł. 
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dąży do pozyskania brakujących środków z powstałych ewentualnie oszczędności 
w ramach innych już zrealizowanych zadań w danym projekcie, tak aby osiągnąć 
wszystkie zakładane w projekcie cele. 

(akta kontroli str. 58,59) 

1.6. Urząd zapewniał dostęp do niezbędnych informacji cudzoziemcom ubiegającym 
się o ochronę międzynarodową lub legalizację pobytu na terytorium RP. Działania 
informacyjne organizowane były w punkcie obsługi cudzoziemców przy 
ul. Taborowej 33, w prowadzonych ośrodkach dla cudzoziemców, a także 
za pośrednictwem strony internetowej Urzędu69.  
Na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych zamieszczano m.in. informacje 
o: procedurach udzielenia ochrony międzynarodowej; prawidłowo wypełnionych 
wzorach formularzy; formach, rodzajach i wysokości pomocy socjalnej; prawach 
i obowiązkach cudzoziemców; danych operatora medycznego udzielającego 
cudzoziemcom świadczeń zdrowotnych; procedurze odwoławczej od decyzji 
wydawanych w I instancji przez wojewodów; w sprawach dotyczących legalizacji 
pobytu cudzoziemców w Polsce. Na tablicach wywieszano także informacje 
na temat działań realizowanych na rzecz cudzoziemców przez organizacje 
pozarządowe (m.in. o pomocy prawnej i psychologicznej). Urząd przygotował 
również wzory pełnomocnictw oraz broszury informacyjne70 dotyczące procedury 
odwoławczej (w języku polskim) oraz procedury określonej w art. 444 ustawy 
o cudzoziemcach.  
W ośrodkach dla cudzoziemców organizowano cykliczne spotkania informacyjne 
mające na celu zapoznanie/przypomnienie zasad określonych w regulaminie pobytu 
w ośrodku, zasad zachowania się dzieci w szkole, zapoznanie z prawami 
i obowiązkami wynikającymi z polskich przepisów prawa. W ośrodkach wydawano 
ulotki, informatory oraz broszury dostarczone przez organizacje pozarządowe 
prowadzące działania na rzecz cudzoziemców. Dla nowoprzybyłych cudzoziemców 
w ośrodkach recepcyjnych (tj. w Podkowie Leśnej–Dębak, w Białej Podlaskiej) 
organizowano spotkania informacyjne, na których poruszano tematy związane 
z pomocą socjalną, kwestiami zatrudnienia, normami, obyczajami, tradycjami, czy 
edukacją medyczną. W ramach kursów orientacyjnych cudzoziemcom wyświetlano 
film instruktażowy obrazujący krok po kroku drogę cudzoziemca ubiegającego się 
o ochronę międzynarodową od momentu złożenia wniosku do chwili otrzymania 
decyzji ostatecznej. Urząd stworzył poradniki: „Pierwsze kroki w Polsce – praktyczny 
informator dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy 
w Polsce” w I wydaniu oraz „Pierwsze kroki w Polsce II” (plus film) w II wydaniu. 
Informatory zostały przygotowane w sześciu językach71. Pierwszy z ww. 
informatorów w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu. 
W dwóch językach72 opracowano poradnik „Pomoc dla cudzoziemców ubiegających 
się o ochronę międzynarodową w Polsce”, traktujący m.in. o pomocy przysługującej 
w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia.  
Urząd uruchomił telefoniczne numery informacyjne, pod którymi można uzyskać 
informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych oraz o adresach 
poczty elektronicznej, na które można wysyłać pytania. Uruchomiono telefon na sali 
obsługi cudzoziemców w obiekcie przy ul. Taborowej 33, z którego można dzwonić 
bezpośrednio. Urząd nie dysponował w ww. obiekcie stanowiskami komputerowymi 
dla cudzoziemców. 
Jak poinformował Dyrektor Generalny Urzędu, w ramach projektu „Opracowanie 
i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców” 

                                                      
69 Utworzone przez Urząd strony internetowe opisano w pkt 2.5 wystąpienia pokontrolnego. 
70 Broszury te przetłumaczono na pięć języków (ukraiński, rosyjski, francuski, wietnamski i angielski). 
71 Polskim, angielskim, arabskim, francuskim, gruzińskim i rosyjskim. 
72 Angielskim i polskim. 
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współfinansowanego z FAMI, Urząd planuje uruchomienie infolinii realizując tym 
samym zadania zawarte w dokumencie „Strategia komunikacyjna Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców w latach 2018–2022”. Zakłada się, iż infolinia będzie dostępna 
w czterech językach73. Prowadzone są również prace nad modernizacją Systemu 
Pobyt v.2, w ramach której uruchomiony zostanie Moduł Obsługi Spraw. Umożliwi 
to wypełnianie i wysyłanie formularzy i wniosków w formie elektronicznej oraz 
sprawdzenie statusu swojej sprawy przez Internet. 

   (akta kontroli str. 624-626, 1150-1153) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Urząd współpracował z wieloma instytucjami, 
organizacjami, placówkami naukowo–badawczymi, organami administracji 
publicznej zajmującymi się problematyką migracji, zarówno w Polsce jak i za 
granicą. Podejmowane działania miały różny charakter (stały, cykliczny, okresowy, 
sporadyczny lub jednorazowy). 
1) Współpraca w zakresie wymiany danych.  

Jedną z form współpracy była wymiana danych statystycznych, raportów, analiz 
i ekspertyz. Urząd organizował oraz brał udział w warsztatach, spotkaniach 
eksperckich, wizytach studyjnych i konferencjach, a także prowadził działalność 
dydaktyczną w zakresie generowania raportów i analizy danych statystycznych dla 
użytkowników hurtowni danych. W latach 2014–2018 Wydział Analiz i Statystyk 
Migracyjnych Urzędu współpracował z sześcioma ministerstwami74 oraz m.in. 
z instytucjami takimi jak: Komenda Główna Straży Granicznej, Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego, Rada do Spraw Uchodźców, Główny Urząd 
Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Główna Policji, 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 
EUROSTAT, EASO, FRONTEX, UNHCR, IOM, OECD, ICMPD75, Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych. Urząd współpracował także ze służbami imigracyjnymi 
państw europejskich, placówkami dyplomatycznymi w Polsce oraz polskimi 
placówkami dyplomatycznymi za granicą.  
Jak poinformował Dyrektor Generalny Urzędu, większość z tych instytucji była 
zaangażowana w realizowany w 2018 r. przez Urząd projekt pn. „Stworzenie 
koncepcji Migracyjnego Centrum Analitycznego”, współfinansowany z FAMI – 
„Bezpieczna przystań”. Dnia 19.11.2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja 
podsumowująca ten projekt. Produktem końcowym był dokument „Migracyjne 
Centrum Analityczne. Koncepcja”. 

2) Udział pracowników Urzędu w spotkaniach zagranicznych i misjach.  
Pracownicy Urzędu uczestniczyli w spotkaniach i misjach zagranicznych 
organizowanych przez organizacje międzynarodowe, instytucje oraz agencje UE, 
m.in. EASO, GDISC76. Urząd uczestniczył w posiedzeniach Grup Roboczych 
Rady UE i grup kontaktowych Komisji Europejskiej. Spotkania zagraniczne 
odbywały się na różnych szczeblach – Szefa Urzędu i dyrektorów komórek 
organizacyjnych Urzędu, jak również eksperckim, czyli pracowników Urzędu. 
Liczba spotkań zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu 
wynosiła: w 2014 r. – 125, w 2015 r. – 130, w 2016 r. – 193, w 2017 r. – 198, 
w 2018 r. (do 4 grudnia) – 158. W latach 2016–2018 część pracowników Urzędu 
została oddelegowana do działań wsparcia koordynowanych przez EASO 
w państwach zmagających się z dużą presją migracyjną (Grecja, Włochy i Cypr). 

                                                      
73 Polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. 
74 MSW/MSWiA; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
75 Międzynarodowe Centrum ds. Rozwoju Polityk Migracyjnych. 
76 Konferencja Dyrektorów Generalnych Urzędów Migracyjnych. 
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Misje wsparcia organizowano na podstawie Planów Operacyjnych zawieranych 
z poszczególnymi państwami członkowskimi UE77. Misje trwały od 4 do 8 tygodni.  
W latach 2017–2018 Urząd współpracował w ramach IGC78, tj. z nieformalnym, 
niepodejmującym decyzji forum, służącym wymianie informacji pomiędzy rządami 
oraz debacie politycznej na tematy związane z zarządzaniem przepływami 
migracyjnymi w wymiarze międzynarodowym. Współpraca odbywała się pomiędzy 
17 państwami79. Polska w 2017 r. posiadała status państwa–obserwatora, a od 
2018 r., w związku z decyzją kierownictwa MSWiA, posiada status państwa 
członkowskiego IGC. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. IGC usytuowany został 
w Urzędzie. Do jego obsługi (od stycznia 2018 r.) wyznaczono pracownika Biura 
Szefa Urzędu. 

3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy lub 
pozafinansowy. Urząd finansował bezpłatną pomoc prawną udzielaną przez 
organizacje pozarządowe cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę 
międzynarodową odwołującym się od decyzji wydanych przez Szefa Urzędu. 
Wykaz organizacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu80. 
We współpracy z organizacjami pozarządowymi Urząd prowadził także wspólne 
przedsięwzięcia (m.in. realizował projekty partnerskie finansowane w ramach 
funduszy zagranicznych, zlecał realizację usług na podstawie prawa zamówień 
publicznych). Urząd prowadził również współpracę pozafinansową. W I połowie 
2016 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi została zmapowana. Tabela 
organizacji została zaktualizowana w I połowie 2018 r. (zamieszczono w niej 56 
różnych podmiotów). 
Jak poinformował Dyrektor Generalny Urzędu, współpraca z organizacjami 
pozarządowymi Urzędu w 2018 r., w tym tryb przekazania środków finansowych 
i ich wysokość w przypadku współpracy finansowej, w związku z wprowadzeniem 
nowego obowiązku sprawozdawczego, zostanie szczegółowo opisana 
w sprawozdaniu z działalności Urzędu za rok 2018 (termin przekazania do MSWiA 
– koniec I kwartału 2019 r.). 

4) Patronat.  
W okresie objętym kontrolą Szef Urzędu objął patronatem honorowym dwie ważne 
społecznie inicjatywy i projekty oraz użyczył im logo Urzędu: 1) przedsięwzięciu 
„Wigilia bez granic” (wniosek z listopada 2017 r.), 2) konferencji „Cudzoziemcy 
na rynku pracy” (wniosek Urzędu Statystycznego w Poznaniu ze stycznia 2018 r.). 
Na stronie internetowej Urzędu utworzono zakładkę, w której umieszczono 
Regulamin obejmowania patronatu honorowego przez Szefa Urzędu, udziału 
Szefa Urzędu w komitecie honorowym lub użyczania logo Urzędu oraz wniosek, 
który należy wypełnić w tej sprawie.  
W trzech przypadkach Urząd odmówił objęcia patronatem inicjatyw społecznych 
lub projektów81. 

   (akta kontroli str. 763-766, 1153-1156) 

                                                      
77 Zgodnie z art. 13-18 Rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Wsparcia w Dziedzinie Azylu 
(nr 439/2010). Na tej podstawie EASO zwracało się do państw członkowskich z prośbą o oddelegowanie pracowników. 
Decyzje dotyczące oddelegowań pracowników konsultowano z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które 
wydawało stosowne zgody. 
78 Międzyrządowe Konsultacje dotyczące Migracji, Azylu i Uchodźców. 
79 Australia, Kanada, Finlandia, Grecja, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwajcaria, USA, Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, 
Nowa Zelandia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania. 
80 https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/lista-organizacji-pozarzadowych/ 
81 1) Marzec 2018 r. - wniosek „Fundacji dla wolności” o patronat nad turniejem piłkarskim. Odmowa objęcia patronatem 
z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia. 
2) Maj 2018 r. - wniosek Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa nad XIV Międzynarodową Konferencją „Edukacja dla  
bezpieczeństwa”. Odmowa objęcia patronatem z uwagi na brak tematyki migracyjnej na konferencji. 
3) Sierpień 2018 r. - wniosek o patronat honorowy stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” nad serią warsztatów 
realizowanych w ramach projektu Warsaw Silent Book. Odmowa objęcia patronatu z powodów formalnych- lokalny charakter 
przedsięwzięcia i jego realizacja na terenie obiektów Urzędu. 
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1.8. W latach 2014–2018 Urząd realizował następujące projekty na rzecz 
cudzoziemców: 
1) w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych jeden projekt pn. „Przygotowanie, 
wdrożenie oraz uruchomienie w Polsce 2 Fazy mechanizmu komunikacyjnego VIS 
Mail”; 
2) w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 11 projektów, w tym 
m.in.: „Szkolenia językowe i merytoryczne dla pracowników UdSC”; „Remont 
ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy – 
Czerwony Bór”; „Wsparcie edukacyjne dla dzieci ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy”; „Usprawnienie i podnoszenie jakości prowadzenia procedur w sprawach 
o nadanie statusu uchodźcy”; „Wsparcie materialne dla cudzoziemców ubiegających 
się o nadanie statusu uchodźcy. Zakup wyprawek szkolnych, sportowych oraz dla 
niemowląt”; „Pierwsze Kroki w Polsce II”; 
3) w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy dwa projekty pn.: 
„Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”; „Zwiększanie efektywności zarządzania 
migracjami w Polsce”;  
4) w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych jeden projekt pn. „Rozwijanie 
funkcjonalności systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego”; 
5) w ramach FAMI 12 projektów, w tym m.in.: „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej 
– Dębaku”; "Remont Ośrodka w Lininie"; "Opracowanie i wdrożenie długofalowej 
strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców"; "Adaptacja siedziby 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców na potrzeby obsługi cudzoziemców"; 
"Modernizacja  Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek 
UdSC przy ul. Taborowej 33"; "Wsparcie logistyczne  w zakresie udzielania pomocy 
socjalnej (zakup środków transportu)"; "Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz 
infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 
i Krajowym Systemie Konsultacyjnym". 
Spośród 27 ww. projektów osiem kontynuowanych będzie nadal w latach 2019 –
2020. Urząd występował również w roli partnera w 17 innych projektach, m.in. 
w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego czy EOG82. 

   (akta kontroli str. 679-754, 813-827) 

1.9. W okresie od 1 maja 2014 r. do 29 listopada 2018 r. do Urzędu wpłynęły 
ogółem 424 skargi, z których 106 dotyczyło organizacji, zasobów lub polityki 
informacyjnej. Skargi dotyczyły obszarów działalności Urzędu takich jak 
np. przewlekłe prowadzenie spraw w postępowaniu odwoławczym, zaniedbanie lub 
nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników poszczególnych 
departamentów lub Kancelarii Ogólnej, nieterminowe wydanie decyzji 
w postępowaniu odwoławczym, bezczynność w załatwianiu sprawy w postępowaniu 
odwoławczym, niezadowolenie z działania organu w zakresie pomocy socjalnej, 
naruszenie interesów skarżących w postępowaniu toczącym się przed Szefem 
Urzędu. Liczba złożonych skarg wzrosła – z 20 w 2014 r. (od 1 maja) do 199 
w 2018 r. (do 29 listopada), co stanowiło wzrost o 895%. Spośród ww. 106 skarg, 42 
uznano za zasadne, 54 za niezasadne, 10 pozostawiono bez rozpoznania. 

   (akta kontroli str. 1129-1134) 
Według Dyrektora Generalnego Urzędu, (…) powodem nieterminowego załatwienia 
spraw oraz bezczynności organu w prowadzonych postępowaniach odwoławczych 
był lawinowy wzrost liczby postępowań prowadzonych przez Wydział I oraz II 
Postępowań Odwoławczych DLP. (…) Średnia prowadzonych postępowań 
wzrastała w kolejnych latach i osiągnęła poziom 450 spraw na jednego pracownika. 

                                                      
82 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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(…). W celu poprawy istniejącego stanu rzeczy podjęte zostały działania 
systemowe, polegające na zdefiniowaniu i podziale zadań wg stopnia ich trudności, 
a następnie wyodrębnieniu osób wg kwalifikacji i predyspozycji do ich realizacji, 
co w efekcie miało doprowadzić do skrócenia czasu wydawania rozstrzygnięć (…) 
z jednoczesnym zachowaniem wysokiego merytorycznego poziomu pracy. Ponadto 
Szef UdSC podjął decyzję o cyklicznych oddelegowaniach pracowników innych 
komórek UdSC celem wsparcia DLP. (…) Prace naprawcze w tym zakresie podjęto 
w 2016 r., uległy one intensyfikacji w kolejnych latach 2017 i 2018. (…) W skargach 
z roku 2017 skarżący w dwóch przypadkach wskazali na zaniedbanie i nienależyte 
wykonywanie zadań przez pracowników DPU. (…) Zwrócono pracownikom uwagę 
na konieczność starannego przygotowywania pism kierowanych do strony 
postępowania. W jednym przypadku do UdSC w 2017 r. wpłynęła skarga na 
zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez pracownika Wydziału 
Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych Biura Dyrektora 
Generalnego UdSC (…). Bezpośredni przełożony pracownika recepcji przeprowadził 
z nim rozmowę i wskazał, że urzędnicy wykonujący swoje obowiązki (…) powinni 
dołożyć wszelkich starań, aby ich zachowanie sprzyjało dobrej komunikacji 
i szybkiemu załatwieniu spraw. (…) 

   (akta kontroli str. 1134-1135) 
W omawianym okresie do Urzędu wpłynęło 17 wniosków, z których 7 rozpatrzonych 
zostało pozytywnie, 4 negatywnie, 4 przekazano według właściwości do innych 
organów, 2 pozostawiono bez rozpoznania. Wnioski rozpatrzone pozytywnie 
dotyczyły m.in. próśb o podanie informacji w sprawie pomocy socjalnej, przepisów 
dotyczących legalizacji pobytu, podstaw prawnych wydania karty pobytu, 
interpretacji przepisów w sprawie warunków uzyskania zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę. 
Do Urzędu wpłynęło również 5 petycji, z których 3 załatwiono pozytywnie, 
a 2 pozostawiono bez rozpoznania. Petycje, na które udzielono odpowiedzi 
(pozytywne) dotyczyły organizacji pracy w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie 
oraz jego mieszkańców, pozytywnego rozpatrzenia postępowań odwoławczych 
obywatelek Tadżykistanu, interwencji w sprawie obywatela Iraku. 

   (akta kontroli str. 1130-1134) 
Analiza dokumentacji 10 skarg, 2 wniosków i 1 petycji wykazała, że: 

 3 z 10 skarg nie zostały rozpatrzone w terminie jednego miesiąca, przy czym 
w dwóch przypadkach poinformowano strony o przyczynach zwłoki oraz 
wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, który został zachowany; 

 sposób rejestracji skarg i wniosków umożliwiał kontrolę przebiegu i terminów 
załatwiania poszczególnych skarg i wniosków,  

 kwalifikowanie skarg i wniosków było dokonywane zgodnie z wymogami 
instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie, z wyjątkiem jednej skargi, 

 petycja została załatwiona zgodnie z wymogami ustawy z  dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach83. 

   (akta kontroli str. 910-915) 
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków by przedmiotem 
kontroli MSW w 2015 r. Sformułowano wówczas 6 zaleceń, które Urząd zrealizował. 

   (akta kontroli str. 772-774) 

1.10. Wzrastająca liczba spraw załatwianych w Urzędzie z jednoczesnym 
występowaniem trudności kadrowych miała wpływ na rzetelną i pełną realizację 
zadań ustawowych Szefa Urzędu84. 

                                                      
83 Dz.U.z 2018 r.poz. 870 j.t. 
84 Problem zidentyfikowany m.in. na podstawie: wystąpienia pokontrolnego NIK z 25 stycznia 2017 r. Nr KPB.410.003.02.2016 
skierowanego do jednostki kontrolowanej w ramach kontroli P/16/036; pism Szefa Urzędu z 30 listopada 2015 r., 4 sierpnia 
2015 r., 30 grudnia 2016 r. (notatka służbowa), 19 lipca 2017 r., 23 sierpnia 2018 r. kierowanych do MSW/MSWiA. 
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Dyrektor Generalny Urzędu poinformował: (…) na trudności w realizacji przez Urząd 
zadań związanych z szeroko pojętą obsługą cudzoziemców przypisanych Szefowi 
Urzędu ma sytuacja migracyjna zarówno w Polsce jak i w Europie. W okresie 
podlegającym kontroli obserwowaliśmy stopniowy spadek zainteresowania wśród 
cudzoziemców udzieleniem ochrony międzynarodowej na terytorium RP, natomiast 
lawinowy wzrost ilości spraw związanych z legalną migracją (…). 
W piśmie zamieszczono tabelę obrazującą wzrost liczby wniosków wpływających 
w podstawowych kategoriach legalizacji pobytu, tj. ochrona międzynarodowa, pobyt 
czasowy, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE: rok 2014 – 
72 847, rok 2015 – 120 481, rok 2016 – 153 893, rok 2017 – 197 430, rok 2018 – 
222 64185.  
Dyrektor Generalny Urzędu poinformował dalej: W tym czasie stało się jasne, 
że zarówno wojewodowie jak i Szef Urzędu nie dysponuje wystarczająco licznym 
zasobem kadrowym do tego, aby zadanie w postaci prowadzenia postępowań 
w sprawach udzielania zezwoleń pobytowych realizowane było w sposób terminowy. 
(…) Zwiększona ilość postępowań prowadzonych przez wojewodów w sprawach 
z zakresu legalizacji pobytu w sposób bezpośredni przekłada się na ilość 
postępowań prowadzonych przez Szefa Urzędu jako organu wyższego stopnia 
w stosunku do tych organów.  
Do pisma załączono wykres obrazujący wzrost liczby odwołań wpływających 
do DLP: rok 2014 – 2 340, rok 2015 – 3 463, rok 2016 – 6 766, rok 2017 – 7050, rok 
2018 – 4 062 (do 28 czerwca). 
Dyrektor Generalny Urzędu poinformował dalej: (…) statystyka nie obejmuje 
natomiast zażaleń, (…) ponagleń oraz wniosków o wszczęcie postępowań 
nadzwyczajnych, których liczba obecnie także istotnie wzrosła (…). Ilość 
prowadzonych postępowań powoduje także, iż mamy do czynienia z problemami 
natury organizacyjnej również po stronie operatora pocztowego, do którego 
zgłaszaliśmy zastrzeżenia zarówno do terminowości dostarczania, niezmiernie 
ważnych ze względu na terminy ustawowe, zwrotnych potwierdzeń odbioru 
korespondencji (…), jak i samego doręczania korespondencji do Urzędu (…). Cała 
opisana wyżej sytuacja wraz z relatywnie niskimi wynagrodzeniami, w porównaniu 
z innymi urzędami centralnymi, a tym bardziej ministerstwami, skutkuje problemami 
ze skompletowaniem i utrzymaniem zasobu osobowego pracowników Urzędu (…). 
W piśmie zamieszczono tabelę obrazującą zatrudnienie i zwolnienie pracowników 
(członków korpusu służby cywilnej) w latach 2014-2018 (do 30 listopada). Ogółem 
przyjęto 131 pracowników, odeszło 115. 
Dyrektor Generalny Urzędu poinformował dalej: W tym miejscu należy podkreślić, 
iż opisane wyżej zjawisko dotyczy już nie tylko pracowników, ale również 
doświadczonej kadry zarządzającej Urzędem, np. tylko w bieżącym roku pracę 
w Urzędzie zakończyło trzech naczelników (…). 

(akta kontroli str. 79-130) 
 

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

1. Punkt medyczny (gabinet zabiegowy i lekarski) funkcjonujący przy ul. Taborowej 
33 nie świadczył usług opieki medycznej na rzecz cudzoziemców zgodnie 
ze wszystkimi warunkami określonymi w umowie.   
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 umowy nr 570/UDSC/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (oraz 
aneksem do umowy z dnia 24 listopada 2015 r.) zawartej na świadczenie usług 
opieki medycznej dla cudzoziemców dyżury lekarza i pielęgniarki w Zespole Obsługi 
Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 odbywać się miały od poniedziałku do piątku 

                                                      
85 Stan na dzień 18 grudnia 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w godzinach od 8.00 do 14.00. W wyniku oględzin ustalono, że przy gabinecie 
lekarskim zamieszczono informację o terminach przyjęć lekarzy, tj.: od poniedziałku 
do piątku; godziny od 8.30 do 14.00 z przerwą w godzinach 12.30–13.00; godziny 
pracy pielęgniarki od 8.30 do 14.00 z przerwą w godzinach 12.30–13.00 – od 
poniedziałku do piątku; pobieranie krwi w każdy piątek od 8.30 do 10.00.  
Godziny przyjęć zarówno lekarza jak i pielęgniarki zaczynały się zatem o 30 minut 
później niż ustalone w umowie oraz określały 30–minutową przerwę świadczenia 
usług, czego warunki umowy nie przewidywały. Ogółem czas świadczenia usług był 
krótszy o jedną godzinę dziennie. 
Ponadto umowa nie przewidywała świadczenia usługi pobierania krwi w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej w punkcie medycznym przy ul Taborowej 33. 

(akta kontroli str. 603-606, 617-618, 622, 627-659) 

Szef Urzędu wyjaśnił: (…) Sp.z o.o. realizuje zapisy wiążącej nas Umowy, w tym 
również § 3 ust. 1 pkt 3 (…). Zarówno lekarz jak i pielęgniarka pełnią dyżury 
codziennie tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–14.00, co zgodnie z § 3 
ust. 1 pkt 6 każdorazowo potwierdza pracownik danego ośrodka. Między 8.00 a 8.30 
przygotowany jest gabinet, przygotowywane historie choroby cudzoziemców oraz 
przygotowane leki zgodnie z zapotrzebowaniem, natomiast między 12.30 a 13.00 
gabinet lekarski jest dezynfekowany, umawiane są wizyty lekarskie, które 
realizowane są poza ośrodkiem oraz planowe hospitalizacje. Należy w tym miejscu 
podkreślić, iż gabinet nigdy nie jest zamknięty, więc w momencie pojawienia się 
pacjenta, jest on przyjmowany planowo przez lekarza, a więc dostępność lekarza 
i pielęgniarki jest zachowana. Jeśli chodzi o usługę pobrania krwi, jest ona 
realizowana również z zapisem wiążącej umowy pomiędzy operatorem medycznym 
a Urzędem. Badania krwi realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku od 
7.00 do 10.30 oraz w sobotę od 8.00–10.30 (…) przy ul. Grochowskiej 166 oraz (…) 
przy ul. Omulewskiej 27 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 10.30, o czym 
Cudzoziemcy informowani są każdorazowo w Ambulatorium. W ww. umowie nie ma 
zapisu, by punkt pobrań znajdował się w Zespole Obsługi Cudzoziemców. 

Dyrektor DPS Urzędu poinformował m.in.: (…) zapisy obowiązującej umowy 
przewidują nałożenie na operatora kar umownych z tytułu nienależytego 
wykonywania umowy. Warto jednak wskazać, iż w okresie obowiązywania obecnej 
umowy nie zaistniała konieczność nałożenia na operatora kary. (…) 

(akta kontroli str. 660-661, 1187-1188) 
Zawarta umowa określała, że świadczenie usług medycznych odbywać się miało 
w godzinach od 8.00 do 14.00, co oznacza, że gabinet powinien być przygotowany 
przed godziną 8.00, a obsługa medyczna (lekarze i pielęgniarki) – gotowa 
do świadczenia usług do godziny 14.00. Warunki zawartej umowy nie dawały 
podstaw do opóźnionego o 30 minut rozpoczynania świadczenia usług oraz 
do wprowadzenia przerw w pracy lekarza i pielęgniarek (na dezynfekcję gabinetu).  
Udzielone wyjaśnienia świadczą o tym, iż: 1) dopuszczono do sytuacji, w której 
nieprawidłowy sposób realizowania umowy nie wystąpił sporadycznie, ale w sposób 
ciągły i miał wpływ na jakość obsługi klientów Urzędu; 2) pobieranie krwi (w każdy 
piątek) w punkcie medycznym przy ul Taborowej 33 było niezgodne z umową. 

2. Zakwalifikowanie jednej skargi (z 10 badanych) dokonane zostało niezgodnie 
z wymogami instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie, a jej przekazanie 
do Biura Szefa Urzędu (tj. komórki odpowiedzialnej za rozpatrywanie skarg) 
nastąpiło po upływie 1,5 miesiąca od daty jej wpływu, wskutek czego skarga została 
rozpatrzona nieterminowo (tj. po 48 dniach), co było niezgodne z art. 237 § 1 z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego86. Nadto Urząd nie 

                                                      
86 Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. (dalej: Kpa). 
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wyznaczył nowego terminu na rozpatrzenie skargi (zgodnie z wymogiem art. 
237 § 4 Kpa). 

Rozpatrywanej skardze Urząd nadał znak BSZ-WKIN-419-2257/14/DK, mimo iż 
zgodnie z obowiązującą w Urzędzie instrukcją kancelaryjną dla skarg przewidziano 
nr 051. Znak sprawy i rejestracja sprawy będącej skargą nie była zgodna 
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA). Skarga wpłynęła do Biura 
Podawczego 10 września 2014 r. i była skierowana do DPS. Pismo zostało 
zadekretowane do przekazania Naczelnikowi Wydziału Kontroli i Nadzoru Biura 
Szefa Urzędu 21 października 2014 r. Nie wyznaczono pisemnie nowego terminu 
załatwienia sprawy. Osobie skarżącej udzielono odpowiedzi 28 października 2014 r. 
(uznając skargę za zasadną).  

(akta kontroli str. 910-914, 917-938) 
Szef Urzędu wyjaśnił: Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia w przekazaniu skargi przez 
Departament Pomocy Socjalnej nastąpiło już w 2014 r. w toku rozpatrywania 
przedmiotowej skargi. Przed przekazaniem skargi DPS podjął szereg czynności 
mających na celu wyjaśnienie okoliczności oraz odniesienia się do zarzutów (…). 
O zakresie swoich działań poinformował w piśmie przekazującym w dn. 
21.10.2014 r. skargę do Biura Szefa Urzędu. Wpływ na termin przekazania sprawy 
miało również zwolnienie lekarskie przedstawione przez pracownika Urzędu, 
którego skarga dotyczyła. Odpowiedzi na skargę udzielono (…) 28.10.2014 r. 
Rejestracja sprawy (…) w innej klasie JRWA nie miała wpływu na kontrolę 
przebiegu i terminu załatwienia skargi. Jak wynika ze wskazanych wyżej dat 
odpowiedź została udzielona niezwłocznie, tj. w 5 dniu roboczym od daty wpływu 
skargi do Biura Szefa Urzędu. Jednocześnie wyjaśnił, iż problem błędnej rejestracji 
został wyeliminowany wraz z wprowadzeniem, z dniem 1.01.2016 r. systemu 
elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD87 PUW. Obecnie kwalifikacji 
i rejestracji dokonuje referent sprawy. W przypadku błędnej kwalifikacji lub zmiany 
kwalifikacji (…) ma on też możliwość przerejestrowania sprawy pod inny numer 
z JRWA, co jest odnotowywane przez system EZD. 

(akta kontroli str. 1189) 
Stwierdzona nieprawidłowość miała charakter incydentalny. 
 
W latach 2014–2018 zasoby kadrowe i finansowe Urzędu były nieadekwatne 
do liczby i rodzaju załatwianych spraw. Średnia liczba spraw przypadająca 
na jednego pracownika merytorycznego w trzech departamentach realizujących 
główne zadania Szefa Urzędu corocznie wzrastała i znacznie przekraczała 
możliwości ich obsługi. W okresie objętym kontrolą Szef Urzędu systematycznie 
zatrudniał pracowników w ramach umów zleceń oraz stażysów. Podejmował 
wewnętrzne działania organizacyjne takie jak: czasowe oddelegowania 
pracowników innych komórek organizacyjnych do pracy w DLP, przeszkolenie 
pracowników Urzędu (od 2018 r.) celem wsparcia DLP. Dokonano również zmiany 
(w czerwcu 2018 r.) sposobu archiwizowania dokumentów poprzez zlecenie tych 
prac podmiotowi zewnętrznemu. Szef Urzędu informował ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych o problemach kadrowych Urzędu. Mimo podejmowanych 
działań organizacyjnych nie usunięto niewydolności w funkcjonowaniu Szefa Urzędu 
jako organu I i II instancji. 
NIK pozytywnie ocenia sporządzanie i udostępnianie cyklicznych zestawień 
i raportów dotyczących cudzoziemców, zatrudnianie pracowników, których 
kwalifikacje odpowiadały wymogom określonym dla urzędników korpusu służby 
cywilnej, współpracę z wieloma podmiotami zajmującymi się problematyką migracji, 
realizowanie ogółem 27 projektów mających związek z obsługą cudzoziemców oraz 

                                                      
87 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. 
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występowanie w roli partnera w 17 innych, a także zaplanowanie zmian w zakresie 
funkcjonowania stref obsługi cudzoziemców. 
W ocenie NIK Szef Urzędu powinien zintensyfikować działania mające na celu 
uzyskanie realnego wzmocnienia kadrowego pozwalającego na rzetelną realizację  
ustawowych zadań. Mimo wzrostu w latach 2014–2017 ogólnych wydatków  Urzędu 
o ponad 1 244,4 tys. zł, tj. 3,2%, w tym wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi 
o 3 457,6 tys. zł, tj. 15,4%, stan zatrudnienia (liczba etatów) uległ 
zmniejszeniu o 5,4%, tj. o  23 etaty (w porównaniu roku 2014 do roku 2017). 
Do obowiązków kierownika jednostki należy takie zorganizowanie pracy, podział 
powierzanych zadań oraz kształtowanie struktury zatrudnienia i wynagrodzenia, 
by jak najpełniej zaspokajać potrzeby jednostki. 
Szef Urzędu powinień też kontynuować działania ukierunkowane na zwiększanie 
dostępu do usług cyfrowych, ulepszenie komunikacji z klientami poprzez 
uruchomienie infolinii, a także poprawę warunków lokalowych do obsługi 
cudzoziemców.  
Stwierdzona nieprawidłowość polegała na dopuszczeniu do realizowania umowy 
o świadczenie usług opieki medycznej na rzecz cudzoziemców w punkcie 
medycznym przy ul. Taborowej 33 niezgodnie z warunkami jej zawarcia. Wystąpił 
też incydentalny przypadek nieterminowego rozpatrzenia sprawy skargowej, w której 
nie wyznaczono nowego terminu jej załatwienia. 
 

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

2.1. W okresie podlegającym kontroli, mając na uwadze tworzenie warunków dla 
bezpiecznej i profesjonalnie zarządzanej migracji, Urząd opracował m.in. plany 
działania w razie dużego napływu cudzoziemców na terytorium RP, w tym: 

 „Plan działania Urzędu w przypadku masowego napływu migrantów z Ukrainy” 
zatwierdzony 2 kwietnia 2014 r. W planie tym określono organizację pracy 
Urzędu i systemu recepcyjnego z myślą o trzech wariantach działania 
uzależnionych od liczby osób składających wnioski o nadanie statusu uchodźcy. 
Określono środki komunikacji i transportu, finansowanie działań oraz wskazano 
zagrożenia w realizacji planu działania (finansowe, kadrowe, organizacyjne, 
społeczne/lokalne oraz w zakresie bezpieczeństwa). 

 „Plan działania DPS w przypadku dużego napływu cudzoziemców do Polski” 
zatwierdzony 8 lipca 2014 r., zmieniony następnie w Procedurę dotyczącą planu 
działania DPS w przypadku dużego napływu cudzoziemców do Polski (12 
sierpnia 2016 r.). W procedurze określono: cel, podmioty odpowiedzialne, 
sposób wdrażania i zagrożenia dla realizacji koncepcji. Zweryfikowano 
i uszczegółowiono wykaz obiektów na ośrodki dla cudzoziemców. W wykazie 
zamieszczono charakterystykę obiektów (liczbę miejsc noclegowych, dostęp do 
łazienek, lokalizacje, możliwość adaptacji), osoby do kontaktu oraz ogólną 
ocenę każdego obiektu. Zweryfikowano także listę firm transportowych i listę 
firm cateringowych mogących zapewnić wyżywienie w punktach recepcyjnych 
i ośrodkach oraz wykaz sprzętu kwaterunkowego będącego w dyspozycji DPS. 

 „Plan zarządzania kryzysowego Szefa Urzędu w sytuacji masowego napływu 
cudzoziemców na terytorium RP” zatwierdzony 1 stycznia 2016 r. W Planie 
przedstawiono sposób w jaki Szef Urzędu we współpracy z innymi organami 
państwowymi powinien wypełniać zadania związane z procedurą SPO–10 
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Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z tym planem Szef 
Urzędu organizuje przewóz grup cudzoziemców, z centralnych punktów 
recepcyjnych do ośrodków dla cudzoziemców funkcjonujących na terenie kraju 
i dodatkowo wytypowanych obiektów, środkami transportu należącymi do 
Urzędu oraz środkami transportu Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Ministerstwa Obrony Narodowej i podmiotów zewnętrznych, na podstawie umów 
o świadczenie usług. 

(akta kontroli str. 1052-1119) 
W sprawie określenia kierunków/planów działania Urzędu i ich zgodności z polityką 
migracyjną kraju Szef Urzędu wyjaśnił m.in.: (…) Urząd wchodzi w skład resortu 
spraw wewnętrznych. Biorąc pod uwagę powyższe opracowując roczne plany 
działalności Urzędu zobowiązani jesteśmy kierować się szczegółowymi zasadami 
określonymi w Zarządzeniu Nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 8.04.2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji 
rządowej – administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz 
mniejszości narodowe i etniczne (…). Przepisy Zarządzenia określają zarówno 
proces opracowywania, akceptowania jak i sprawozdawania realizacji planów 
działalności w resorcie spraw wewnętrznych. (…) Należy również podkreślić fakt, 
iż Szef Urzędu nie jest organem odpowiedzialnym za kreowanie i prowadzenie 
polityki migracyjnej, polityki integracyjnej cudzoziemców czy też diagnozowanie 
potrzeb społeczno-gospodarczych Polski. Kierowany przeze mnie Urząd i jego 
pracownicy, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz posiadanych środków, 
wykonują nałożone na nich zadania. Przykładowo wykonywanie przez Urząd 
nieobowiązującego już dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny 
i postulowane działania” był już przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli. 

(akta kontroli str. 1221-1225) 
 

2.2. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie trwały prace nad projektami dwóch 
aktów prawnych wprowadzającymi zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz 
projektami 18 aktów wykonawczych do ustawy pozostającymi we właściwości Szefa 
Urzędu, tj. prace nad: 
1) projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 

ustaw (UC77) mającym na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa; 

2) projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw (UC131) mającym na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań 
naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach 
wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy 
w charakterze au pair; 

3) projektami rozporządzeń MSW/MSWiA i Rady Ministrów. 
Zmiany w ustawie o cudzoziemcach były również przewidziane w projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz 
niektórych innych ustaw  mającym na celu wdrożenie dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady88. W przypadku ww. projektów Szef Urzędu był inicjatorem 

                                                      
88 Nr 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowe j 
(wersja przekształcona); nr 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania 
wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona); nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (UC145). 
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prac nad nimi, a procedura legislacyjna była wszczynana na podstawie 
obowiązujących w danym okresie przepisów.  
Szef Urzędu brał również udział w uzgodnieniach projektów aktów wykonawczych 
do ustawy o cudzoziemcach pozostających we właściwości innych organów. 
Dotyczyło to m.in projektów rozporządzeń Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto Szef Urzędu brał udział w uzgodnieniach 
projektów aktów prawnych pozostających we właściwości innych organów, które 
wprowadzały zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Szef Urzędu przedstawił uwagi 
w zakresie proponowanych zmian ustawy o cudzoziemcach m.in. do projektów 
ustaw: Prawo konsularne, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ustawy o zmianie ustawy 
o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, ustawy o rynku pracy. Uwagi Szefa 
Urzędu zostały uwzględnione89.  
Stanowiska odnoszące się do ww. projektów ustaw Szef Urzędu przedstawiał 
MSWiA. W przypadku uznania zasadności tych uwag były one prezentowane 
w ramach stanowiska całego resortu.   

(akta kontroli str. 755-762) 

2.3. W Urzędzie opracowano procedury obsługi cudzoziemców odnoszące się do 
prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania ochrony 
międzynarodowej, pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
udzielania i pozbawiania azylu, udzielania ochrony czasowej, zwalniania ze 
strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców osób ubiegających się 
o udzielenie ochrony międzynarodowej (DPU) oraz w zakresie udzielania pomocy 
socjalnej i prowadzenia ośrodków dla cudzoziemców (DPS) i prowadzenia depozytu 
dokumentów podróży, zdeponowanych przez cudzoziemców ubiegających się 
o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP (Biuro Dyrektora 
Generalnego). W latach 2014–2018 obowiązywały 34 procedury, w tym sześć z nich 
straciło moc w związku z wprowadzeniem nowych procedur.  

Procedury podlegały ocenom w ramach audytu wewnętrznego. W 2014 r. 
pozytywnie oceniono funkcjonowanie procedury dotyczącej realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków europejskich. W 2017 r. w ramach oceny realizacji 
pomocy socjalnej udzielanej w postaci świadczeń pieniężnych cudzoziemcom 
ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej w okresie od II połowy 
2014 r. do końca kwietnia 2017 r., audytor wewnętrzny pozytywnie ocenił 
stosowanie przez pracowników dwóch procedur (10/2016 i 12/2016).  

(akta kontroli str.136-148, 392-412) 
Urząd uzyskał Certyfikaty ISO o wprowadzeniu i stosowaniu systemu zarządzania 
jakością90: 1) 9001:2008 z 14 lipca 2014 r. (obowiązujący od 3 czerwca 2011 r.), 
którego okres ważności upłynął 2 czerwca 2017 r.; 2) 9001:2015 z 4 lipca 2018 r. 
(obowiązujący od 3 czerwca 2011 r.) z okresem ważności do 31 maja 2020 r. 

(akta kontroli str.  1120, 1220) 

2.4. Zgodnie z art. 25 ust 4 pkt 2a ustawy o służbie cywilnej Dyrektor Generalny 
zatwierdził 4 września 2017 r. Program zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie 
do Spraw Cudzoziemców na lata 2017–2021. W dokumencie określono 

                                                      
89 W przypadku ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - nie 
została uwzględniona uwaga Szefa Urzędu dotycząca konieczności pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa na 
sfinansowanie dodatkowego etatu dla Urzędu w związku z nowymi obowiązkami nakładanymi na Urząd przedmiotową 
nowelizacją. W zakresie tego projektu nie zostały również uwzględnione propozycje przygotowane na polecenie kierownictwa 
MSWiA dotyczące wskazania wojewody jako organu właściwego do załatwiania w pierwszej instancji spraw z zakresu pracy 
sezonowej i krótkoterminowej, formy działania organu administracji publicznej w tych sprawach (zaświadczenie), 
obligatoryjnego limitu przyjęć cudzoziemców na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej oraz wysokości opłat za 
wydanie zezwolenia na pracę sezonową. 
90 Zakres certyfikacji: Usługi świadczone w procesie realizacji ustawowych zadań i kompetencji Szefa UDsC w sprawie obsługi 
cudzoziemców w ramach prowadzonych postepowań administracyjnych. 
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najważniejsze cele i założenia do osiągnięcia w ramach zarządzania zasobami 
ludzkimi, w tym: ciągły, systematyczny i zdefiniowany rozwój pracowników, 
zwiększenie świadomości zachowań etycznych, ułatwienie godzenia życia 
osobistego z zawodowym, doskonalenie sposobów i metod komunikacji w Urzędzie 
i racjonalizacja zatrudnienia i wynagradzania. 

(akta kontroli str. 413-429) 
2.5. W Urzędzie opracowano strategię komunikacyjną, która obejmowała m.in. 
zagadnienia związane z polityką informacyjną dotyczącą obsługi cudzoziemców. 
Dokument koncentrował się na działaniach komunikacyjnych realizowanych przez 
Urząd w celu kreowania określonego wizerunku spójnego z misją, wizją 
i wartościami Urzędu. Podstawowym kanałem komunikacji Urzędu była komunikacja 
pisemna oraz wiadomości w formie e-mail. Komunikacja telefoniczna i bezpośrednia 
(obsługa klienta) stanowiły uzupełniające kanały komunikacji. Kolejnym kanałem 
komunikacji był Internet. Urząd prowadzi następujące strony internetowe: 
www.udsc.gov.pl91; www.bip.udsc.gov.pl92; www.cudzoziemcy.gov.pl93; 
www.migracje.gov.pl94. Ponadto Urząd prowadzi kanały w portalach 
społecznościowych. Na profilach społecznościowych umieszczane były m.in. 
informacje istotne z punktu widzenia klienta Urzędu. Profil na Facebooku był 
również kanałem komunikacji bezpośredniej cudzoziemców z Urzędem, np. za 
pośrednictwem wiadomości prywatnych. 
Celem głównym Urzędu w obszarze komunikacji z klientami był wzrost poziomu ich 
satysfakcji w związku z podniesieniem jakości oraz poszerzeniem katalogu 
świadczonych usług. Strategia komunikacyjna Urzędu zakładała poprawę 
infrastruktury komunikacyjnej oraz wzmocnienie procedur obsługi klienta, 
co usprawnić miało proces wymiany informacji, w konsekwencji wpływając na wzrost 
poziomu zadowolenia klientów. 
Dyrektor Generalny poinformował, że wśród działań realizowanych lub 
zaplanowanych do przeprowadzenia znajdują się m.in.: 

 wypracowanie i promowanie standardów obsługi klienta w Urzędzie; 

 stworzenie infolinii telefonicznej; 

 podnoszenie jakości obsługi bezpośredniej i telefonicznej klientów zewnętrznych; 

 zakup i uruchomienie monitorów informacyjnych; 

 przygotowanie i dystrybucja pakietu niezbędnych informacji dla cudzoziemca 
(broszury, ulotki); 

 wyprodukowanie filmu instruktażowego dla cudzoziemców dotyczącego 
legalizacji pobytu; 

 stworzenie i rozwijanie bazy najczęściej zadawanych pytań (FAQ) w co najmniej 
trzech wersjach językowych; 

 monitorowanie procesu obsługi klienta, doskonalenie istniejących 
i wykorzystywanie nowych kanałów komunikacji. 

(akta kontroli str. 1138-1139, 1252-1288) 

                                                      
91  Główna strona Urzędu służąca przekazywaniu aktualnych i rzetelnych informacji na temat bieżącej pracy Urzędu, 
obowiązujących przepisów prawa i procedur oraz danych i statystykach migracyjnych. W dziale „Aktualności” zamieszczane są 
najważniejsze wiadomości dot. działalności Urzędu, trendów migracyjnych czy zmian prawnych. W działach „Uchodźcy” oraz 
„cudzoziemcy” dostępne są najważniejsze informacje w zakresie procedury udzielania ochrony międzynarodowej, pomocy 
socjalnej oraz legalizacji pobytu cudzoziemców. Strona dostępna jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej 
i rosyjskiej. 
92  Strona, na której Urząd udostępnia informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Witryna dostępna jest w polskiej 
wersji językowej. 
93 Strona, na której zamieszczono formularze umożliwiające wypełnienie wniosków stosowanych w wybranych postępowaniach 
prowadzonych wobec cudzoziemców w Polsce, ich zapisanie i wydrukowanie. Witryna jest dostępna w czterech wersjach 
językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej i francuskiej. 
94 Strona z danymi statystycznymi umożliwiająca śledzenie trendów migracyjnych w Polsce. Portal zawiera także dane 
teleadresowe instytucji odpowiadających za kwestie migracyjne. Strona jest dostępna w trzech wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej i rosyjskiej. 
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2.6. Dla pracowników DPU przeprowadzono trzy szkolenia EASO95: dwa z „Oceny 
materiału dowodowego” i jedno z „Technik przesłuchań”. Szkolenia 
te przeprowadzono w formie e-learningu na platformie szkoleniowej EASO od 31 
maja do 30 czerwca 2017 r. Dwudniowe warsztaty szkoleniowe (sesja face-to-face) 
z „Oceny materiału dowodowego” odbyły się w dniach 8-9 sierpnia 2017 r. w Białej 
Podlaskiej (przeszkolono 10 pracowników DPU) oraz 4-5 grudnia 2017 r. w siedzibie 
Urzędu przy ul. Taborowej (przeszkolono 14 pracowników DPU).  

Pracownicy DPS uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez 
organizacje pożytku publicznego w blokach tematycznych: Ochrona przed 
krzywdzeniem dzieci; Handel ludźmi; Przeciwdziałanie przemocy; Bezpieczeństwo; 
Komunikacja; Grupy wrażliwe; Edukacja międzykulturowa; Opieka zdrowotna i inne 
(Szkolenie dla trenerów narodowych moduł „Recepcja”, Klient 
z niepełnosprawnością – wyzwanie czy zadanie?); Jak profesjonalnie obsłużyć 
klienta z niepełnosprawnością z uwzględnieniem cudzoziemców; Konferencja 
podsumowująca projekt „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami 
w Polsce”; Coroczna konferencja na temat działań EASO dotyczących dzieci; 
Szkolenie ze stosowania RODO. 

Pracownicy Urzędu uczestniczyli w spotkaniach zagranicznych organizowanych 
przez organizacje międzynarodowe i instytucje oraz agencje UE oraz 
w posiedzeniach Grup Roboczych Rady UE i grup kontaktowych Komisji 
Europejskiej. W latach 2014-2018 pracownicy Urzędu wzięli udział w 804 
spotkaniach zagranicznych, w tym: w 2014 r. w 125, w 2015 r. w 130, w 2016 r. 
w 193, w 2017 r. w 198 i w 2018 r. (do 4 grudnia) w 158. 

(akta kontroli str. 384,1129) 

2.7. Opinie dotyczące zadowolenia z poziomu obsługi świadczonej przez Urząd 
wyrażone przez cudzoziemców w anonimowych ankietach96 wskazują, że: 

 zadowolonych z poziomu obsługi sprawy było 60,3% ankietowanych; 

 informacje udzielone przez pracowników były zrozumiałe i wyczerpujące dla 
86,7% ankietowanych; 

 urzędnik obsługujący cudzoziemca był uprzejmy i życzliwy zdaniem 
96,7% ankietowanych; był przygotowany merytorycznie do załatwienia sprawy 
w ocenie 90,3% ankietowanych; 

 czas oczekiwania na załatwienie sprawy oceniono jako zadowalający 
w przypadku 72,4% ankietowanych; 

 warunki lokalowe obsługi uznało za odpowiednie 86,7% ankietowanych; 

 dotarcie do wyznaczonego miejsca obsługi lub urzędnika załatwiającego sprawę 
nie sprawiło problemu 76,7% ankietowanych; 

 materiały informacyjne dostępne w Urzędzie były czytelne i pomocne 
w załatwieniu sprawy dla 86,7% ankietowanych. 

W opinii cudzoziemców trudności napotkane podczas załatwiania spraw w Urzędzie 
dotyczyły: nieuzyskania żadnych informacji (11,1%), prośby o kontakt w innym 
terminie (11,1%), otrzymania błędnych lub niepełnych informacji (3,7%). Opinie 
o braku jakichkolwiek trudności wyraziło 74,1% osób97.  

(akta kontroli str. 939-1051) 

                                                      
95 Model szkolenia EASO opisany został w Aneksie nr 7 do Procedury postępowania w sprawach wpływających 
do Departamentu Postępowań Uchodźczych z 26 czerwca 2018 r.  
96 Na podstawie 30 ankiet (19 kobiet i 11 mężczyzn), wypełnionych w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim. 
97 Spośród rozwiązań, które mogłyby się przyczynić do usprawnienia pracy Urzędu i poprawy jakości świadczonych usług 
ankietowani wskazali m.in. na „poprawę w zakresie czasu (krótszego) przekazywania spraw”, „rzetelne sprawdzanie 
dokumentów i sprawdzanie zgodności osoby i dokumentu”, „przyjmowanie do pracy ludzi bez uprzedzeń”, „zwiększenie 
profesjonalizmu pracowników”, „większą cierpliwość i uprzejmość”, „wstawienie maszyny do kawy i herbaty”, „zaproponowanie 
miejsca, gdzie można zostawić ubranie”, „rzetelne zapisywanie wywiadu (bez rozbieżności)”. Ponadto jeden z ankietowanych 
oświadczył, że „nie miał dobrych odczuć od lekarzy”. 
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2.8. Działalność Urzędu została objęta kontrolami oraz badaniami audytowymi. 
W latach 2014–2018 pracownicy Biura Szefa Urzędu przeprowadzili 1798 kontroli 
wewnętrznych w zakresie prawidłowości realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców, z których 11 zakończyło się oceną pozytywną, 4 pozytywną 
z nieprawidłowościami i 2 negatywną oceną. Stwierdzone nieprawidłowości to, m.in.: 
nieprzestrzeganie terminów wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 35 
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, zaległości w 
rejestrowaniu spraw w systemie Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami99 
i nierzetelne prowadzenie depozytu dokumentów podróży cudzoziemców 
ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP,  
naruszenie standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego, brak procedury 
wykonywania sprawdzenia w VIS dla wszystkich pracowników DPU . 

(akta kontroli str. 296-315) 

Przedmiotem badań audytowych były m.in.: ocena procesu rozpatrywania wniosków 
złożonych przez cudzoziemców w sprawie nadania statusu cudzoziemca 
(w 2014 r.), ocena realizacji pomocy socjalnej udzielanej w postaci świadczeń 
pieniężnych cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej 
(w 2017 r.) i ocena organizacji wymiany informacji między poszczególnymi 
komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym w zakresie wymiany dokumentów 
stanowiących podstawę dokonywania zapisów w wykazie cudzoziemców, których 
pobyt na terytorium RP jest niepożądany (w 2018 r.). Zalecenia i rekomendacje 
wydane po badaniu audytowym zadania z 2014 r. zostały zrealizowane, natomiast 
zalecenia z 2017 r. nie zostały zrealizowane, ponieważ dotyczyły zmian 
legislacyjnych. Zalecenia wydane w 2018 r. dotyczyły: wprowadzenia modyfikacji 
w procedurze dotyczącej przekazywania informacji przez DPU do DLP skutkujących 
wpisaniem, zawieszeniem bądź wykreśleniem wpisu w wykazie cudzoziemców, 
których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, np. poprzez wykorzystania do 
tego EZD; ustalenie z Radą do Spraw Uchodźców sposobu przekazywania 
informacji o ostatecznych decyzjach w toku procedur uchodźczych; wdrożenie 
w DPU ww. procedury; kontynuowanie wsparcia dla Wydziału Wykazów 
Cudzoziemców DLP przez oddelegowanie pracowników z innych komórek 
organizacyjnych Urzędu i pozyskanie dodatkowego zatrudnienia do realizacji spraw 
związanych z prowadzeniem Wykazu oraz wprowadzenie automatyzacji czynności 
związanych z dokonywaniem w nim wpisów.  

(kontroli str. 245-295) 

W latach 2014–2018 w Urzędzie przeprowadzono ogółem 25 kontroli 
zewnętrznych100 dotyczących zadań ustawowych Urzędu, w tym obsługi 
cudzoziemców. Sformułowano ponad 30 wniosków/zaleceń, które Urząd zrealizował 
(lub nadal realizuje101).  

(kontroli str. 767-812) 

2.9. Szef Urzędu nie zidentyfikował problemów w obszarze związanym z obsługą 
cudzoziemców, poza opisanymi w pkt 1.10 wystąpienia pokontrolnego w zakresie 
polityki kadrowej związanymi ze znacznym wzrostem migracji w latach 2015-2018, 

                                                      
98 Tj.: 5 w 2014 r., 4 w 2015 r., 3 w 2016 r., 4 w 2017 r. i 1 zakończona w 2018 r. 
99 Dalej: EZD. 
100 Urząd kontrolowały m.in.: MSW/MSWiA, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Europejski Trybunał Obrachunkowy 
(ETO), Ministerstwo Rozwoju, Komisja Europejska, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE MSWiA), 
Okręgowy Inspektorat Pracy O/Warszawa (PIP), Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów (DAS) 
oraz NIK. NIK przeprowadziła trzy kontrole: 1) Udzielanie przez organy administracji ochrony cudzoziemcom przebywającym 
na terytorium RP; 2) Pomoc społeczna dla uchodźców (w 2014 r.); 3) Działania dotyczące wdrażania dokumentu „Polityka 
migracyjna Polski”; realizacja zadań ustawowych Szefa Urzędu (w 2016 r.).  
101 Np. wniosek NIK z 2016 r. o kontynuowanie działań mających na celu uzyskanie ze strony ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych realnego wzmocnienia kadrowego. 
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a tym samym postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu na 
terytorium RP. 

 (akta kontroli str. 59) 

 

 

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

NIK ocenia pozytywnie opracowanie i wdrożonie przez Urząd procedur oraz 
prowadzenie polityki informacyjnej sprzyjających efektywnej obsłudze 
cudzoziemców. Opracowana polityka zatrudnienia i rozwoju zasobów oraz 
stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego w różnych formach 
edukacji sprzyjało podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Jednakże w ocenie NIK 
bez działań stabilizujących potencjał kadrowy Urząd może nie osiągnąć 
oczekiwanego poziomu satysfakcji klientów Urzędu. NIK pozytywnie ocenia 
reagowanie przez Szefa Urzędu na wyniki kontroli zewnętrznych oraz kontroli 
wewnętrzej i audytu skutkujące eliminowaniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
Urzędu.  
 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 

3.1. W okresie objętym kontrolą Urząd prowadził postępowania na podstawie 
ustawy z dnia 14 lipca 2005 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe 
z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rodzin102 
oraz ustawy o cudzoziemcach. Dane statystyczne w tym zakresie przedstawiają się 
następująco: 

Liczba osób, wobec których Szef Urzędu wydał decyzje w sprawach o nadanie 
statusu uchodźcy: 

 w 2014 r. – status uchodźcy – 262; ochrona uzupełniająca 170; zgoda na pobyt 
tolerowany – 300; decyzje negatywne/odmowne – 1 997; umorzenia – 5 556. 

Liczba osób, wobec których Szef Urzędu wydał decyzje w sprawie o udzielenie 
ochrony międzynarodowej: 

 status nadany zgodnie z Konwencją Genewską – w 2015 r. – 348, w 2016 r. – 
108; w 2017 r. – 150; w 2018 r. (I półrocze) – 141; 

 ochrona uzupełniająca – w 2015 r. – 167; w 2016 r. – 150; w 2017 r. – 340; 
w 2018 r. (I półrocze) – 176; 

 zgoda na pobyt tolerowany – w 2015 r. – 122; w 2016 r. – 49;  w 2017 r. – 19; 
w 2018 r. (I półrocze) – 16; 

 decyzje negatywne/odmowne – w 2015 r. – 2 877; w 2016 r. – 2 188; w 2017 r. – 
2 091; w 2018 r. (I półrocze) – 1 737; 

 umorzenia – w 2015 r. – 8 724; w 2016 r. – 9 502; w 2017 r. – 2 747; w 2018 r. 
(I półrocze) – 1 563. 

Liczba osób, którym Szef Urzędu wydał decyzje w sprawach o udzielenie azylu: 

 w 2014 r. – negatywne – 3; umorzenie – 1; 

 w 2015 r. – pozytywne – 56; negatywne – 8; umorzenie – 5; 

 w 2016 r. – pozytywne – 54; negatywne – 2; umorzenie – 1; 

 w 2017 r. – pozytywne – 1; negatywne – 17; umorzenie – 5; 

 w 2018 r. (I półrocze) – negatywne – 8; umorzenie – 2. 

                                                      
102 Dz.U. z 2017 r., poz.900 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Urząd nie prowadził statystyk dotyczących liczby i odsetka spraw załatwionych 
w terminie (w porównaniu do niezałatwionych w ustawowym terminie). 
Zgodnie z art. 428 ust. 2 lit. d ustawy o cudzoziemcach w krajowym zbiorze 
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców Urząd prowadził m.in. 
rejestr zezwoleń na pobyt czasowy. Z uwagi na brak obowiązku nie prowadzono 
osobnych rejestrów na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 
na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa.  

(akta kontroli str. 875-909) 

3.2. W latach 2014–2018 Szef Urzędu wydał 121 decyzji administracyjnych 
na podstawie art. 156 Kpa103, w tym: 29 w 2014 r., 24 w 2015 r., 17 w 2016 r., 
14 w 2017 r. i 37 w 2018 r.  

(akta kontroli str.149) 

3.3. Zgodnie ze sprawozdaniami z realizacji przez Urząd planu działalności 
w kolejnych latach kontrolowanego okresu wykonanie założonych mierników 
realizacji celu „Zapewnienie optymalnego poziomu obsługi cudzoziemców w ramach 
prowadzonych postępowań administracyjnych”, przedstawiał się jak niżej:  

1) Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej lub azylu na terytorium RP przez Szefa Urzędu wyniósł:  
w 2014 r. 6,6 miesiąca104 (założony 5,8), w 2015 r. 2,9 miesiąca105 (założony 5,8), 
w 2016 r. 2,9 miesiąca106 (założony 5,5), w 2017 r. 5,8 miesiąca107 (założony 5,5) 
i na 30 września 2018 r. – 5,4 miesiąca108 (założony 5,8). 
2) Procent skutecznie zaskarżonych do sądów administracyjnych decyzji 
dotyczących legalizacji pobytu, w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez 
Szefa Urzędu wyniósł w 2014 r. 2,3% (założony 3,2%), w 2015 r. 0,81%, w 2016 r. 
1,2%, w 2017 r. 0,84% i na 30 września 2018 r. 0,65% (założony na te lata 3,3%). 

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu 
państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za kolejne lata 
kontrolowanego okresu109, procent decyzji wydawanych przez Radę do Spraw 
Uchodźców uchylających decyzje organu I instancji wyniósł: w 2014 r. 9% 
(zakładany 25%), w 2015 r. 9% (zakładany 15%), w 2016 r. 11% (zakładany 14%), 
w 2017 r. 7% (zakładany 13%)110. 

                                                      
103 O stwierdzeniu nieważności decyzji. 
104 Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji przez Urząd zadań w 2014 r. wydłużenie średniego czasu wydawania ww. decyzji 
było skutkiem procedowania postępowań wszczętych w roku 2013, który był rekordowy pod względem liczby złożonych 
wniosków o nadanie statusu uchodźcy, tj. 15.253. Rok 2014 charakteryzował się utrzymaniem trendu dużej liczby złożonych 
ww. wniosków, tj. 8.199. Na przekroczenie wartości miernika znaczny wpływ miała duża liczba wniosków, które rozpatrywane 
były przez niezmienioną w stosunku do lat ubiegłych, liczbę pracowników DPU.  
105 Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji przez Urząd zadań w 2015 r. skrócenie średniego czasu wydawania ww. decyzji 
było skutkiem wzmocnienia nadzoru w powyższym obszarze poprzez m.in. wprowadzenie systemu monitoringu sprawności 
prowadzonych postępowań. Dokonywano bieżącej analizy orzecznictwa Rady do Spraw Uchodźców oraz sądów 
administracyjnych w sprawach dotyczących nadania statusu uchodźcy. Wprowadzono zasady postępowania w sprawach 
wpływających do DPU oraz system monitoringu sprawności prowadzonych postępowań. 
106 Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji przez Urzęd zadań w 2016 r. niższy niż planowano wskaźnik był efektem 
prowadzenia bieżącej analizy jakości decyzji kończących postępowanie oraz nadzóru nad przestrzeganiem procedury 
pt. Zasady postępowania w sprawach wpływających do Departamentu Postępowań Uchodźczych. 
107 Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji przez Urząd zadań w 2017 r. wydłużenie średniego czasu trwania ww. postępowań 
było następstwem wzrostu liczby wniosków cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej lub azylu w RP, które 
wymagały analizy materiału dowodowego oraz wydania przez organ I instancji rozstrzygnięcia merytorycznego, przy 
jednoczesnym spadku liczby wydawanych decyzji umorzeniowych. Istotny wpływ na wydłużenie średniego czasu prowadzenia 
postępowań miało uczestniczenie przez pracowników DPU w misjach wsparcia na rzecz innych państw członkowskich UE, 
koordynowane przez EASO. 
108 Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji przez Urząd zadań w 2018 r. czynniki mogące mieć wpływ na niezrealizowanie 
zadania/celu to: zmiana sytuacji w krajach pochodzenia cudzoziemców wnioskujących o udzielenie ochrony międzynarodowej; 
duża liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej; traktowanie Polski jako kraju docelowego; niewystarczający 
zasób kadrowy DPU; zmiana obowiązującego stanu prawnego (nowelizacja ustawy o cudzoziemcach). 
109 Dalej: sprawozdanie BZ1. 
110 Za 2018 r. na dzień zakończenia kontroli (15 stycznia 2019 r.) - brak danych sprawozdawczych. 
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(akta kontroli str. 49-56, 1226-1251) 
Analiza liczby i terminów rozstrzygnięć wydanych przez Szefa Urzędu w I instancji 
w okresie od 15 do 30 listopada w latach 2014–2018111 wykazała, że w 2014 r. 
wydano ich 392, w 2015 r. – 586, w 2016 r. – 373, w 2017 r. – 361 i w 2018 r. 126, 
w tym w terminie dłuższym niż 15 miesięcy: w 2014 r. – 6,1% tych rozstrzygnięć, 
w 2015 r. – 2,4%, w 2016 r. – 3,2%, w 2017 r. – 9,4% i w 2018 r. – 9,5%. Z danych 
tych wynika, że od 2015 r. liczba podjętych decyzji malała z roku na rok, a odsetek 
decyzji podejmowanych po terminie wzrastał. 

(akta kontroli str. 172) 
Badaniem w zakresie terminowości i prawidłowości prowadzenia postępowań 
administracyjnych przez Szefa Urzędu objęto trzy postanowienia wydane 
w postępowaniach w II instancji w trybie odwoławczym przed Szefem Urzędu i 13 
rozstrzygnięć, w tym: pięć decyzji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej  
w I instancji oraz osiem decyzji w II instancji, w tym cztery wydane na podstawie art. 
156 § 1 pkt 2 w związku z art. 157 §1 i 2 Kpa. 
Cztery decyzje112 dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji Szef Urzędu podjął 
w terminie od jednego do 10 miesięcy od powzięcia informacji o okoliczności 
stanowiącej podstawę unieważnienia decyzji wydanej w I instancji (nie stwierdzono 
przewlekłości postępowania). 
W przypadku pozostałych czterech rozstrzygnięć wydanych przez Szefa Urzędu 
w II instancji, decyzje podjęto w terminach: 3 miesięcy – jedna decyzja (nie 
stwierdzono przewlekłości postępowania)113; 14 miesięcy – jedna decyzja114 oraz 17 
miesięcy i 20 miesięcy – dwie decyzje115 (stwierdzono przewlekłość postępowania). 
Trzy postanowienia wydane zostały w terminach: 12 miesięcy od wniesienia sprawy 
(nie stwierdzono przewlekłości postępowania)116; 4,5 miesiąca117 i 18 miesięcy118 
(stwierdzono przewlekłość postępowania).  
Spośród pięciu decyzji Szefa Urzędu wydanych w I instancji119, cztery wydano 
w terminie nie przekraczającym 15 miesięcy, tj. zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Jedna decyzja120 wydana 
została w terminie 33 miesięcy od złożenia wniosku, tj. z przekroczeniem 
ustawowego terminu. 
Ponadto w jednym przypadku121 ponaglenie nie zostało rozpatrzone w terminie 
określonym w art. 37 § 5 Kpa, tj. w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. 
Szef Urzędu wydał rozstrzygnięcie po 36 dniach. 
Materiał dowodowy w analizowanej próbie 16 spraw był gromadzony na każdym 
etapie postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 77 Kpa. Analiza wykazała, 
że cudzoziemcy we właściwy sposób byli informowani o zasadach i trybie 
postępowania oraz przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach 
(w tym w zrozumiałym dla nich języku). 

(akta kontroli str.150, 157) 

3.4. W latach 2014–2018, sprawując kontrolę wykonywania zadań przez 
wojewodów, Szef Urzędu przeprowadził 11 kontroli w urzędach wojewódzkich122, 

                                                      
111 Dobór okresu – losowy. Dane pochodzą z SI Pobyt v.2 
112 Sprawy cudzoziemców o ID: 2837489, 1255911, 3095944 i 2905657.   
113 Sprawa cudzoziemca o ID 2947731. 
114 Sprawa cudzoziemca o ID 2805924. 
115 Sprawy cudzoziemców o ID 2863063 i 2853161. 
116 Sprawa cudzoziemca o ID 2847974. 
117 Sprawa cudzoziemca o ID 3081441. 
118 Sprawa cudzoziemca o ID 2120384. 
119 W zakresie udzielenia ochrony międzynarodowej. 
120 Sprawa cudzoziemca o ID 2872705. 
121 W sprawie cudzoziemca o ID 2120384. 
122 Opolskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, podlaskim, pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim, śląskim, 
zachodniopomorskim i wielkopolskim. 
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w tym: 3123 w 2014 r., 2124 w 2015 r., 3125 w 2016 r., 2126 w 2017 r. i 1127 w 2018 r. 
(do 30 października). Wojewodowie poinformowali Szefa Urzędu o realizacji zaleceń 
pokontrolnych. 

(akta kontroli str. 208-226) 

3.5. Liczba cudzoziemców, ujętych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na 
terytorium RP był niepożądany128 wyniosła według stanu na 31 grudnia: 2014 r. – 11 
150 osób, 2015 r. – 14 165, 2016 r. – 17 716, 2017 r. – 22 750 i 30 września 2018 r. 
– 18 508. Liczba cudzoziemców wykreślonych z wykazu i liczba wpisów do wykazu 
wymagających wprowadzenia aktualizacji oraz informacji uzupełniających według 
stanu na 31 grudnia wyniosła odpowiednio: w 2014 r.: 755 i 5 841 osób; w 2015 r.: 
1 305 i 3 888 osób; w 2016 r.: 1 369 i 2 080 osób; w 2017 r.: 2 246 i 2 888 osób oraz 
30 września 2018 r.: 1 429 i 2 509 osób. Do Systemu Informacyjnego Schengen129 
wprowadzono 19 688 wpisów do celów odmowy wjazdu, w tym na 31 grudnia: 
2014 r. – 2 764, 2015 r. – 2 422, 2016 r. – 2 814, 2017 r. – 1 960 i według stanu na 
30 września 2018 r. – 9 728. Wykreślono z rejestru łącznie w kontrolowanym okresie 
1 136 wpisów, w tym na 31 grudnia: 2014 r. – 248, 2015 r. – 208, 2016 r. – 155, 
2017 r. – 111 i na 30 września 2018 r. – 414. W związku z prowadzonymi 
postępowaniami zawieszono obowiązywanie 210 wpisów, w tym według stanu na 31 
grudnia: 2014 r. – 3, 2015 r. – 45, 2016 r. – 51, 2017 r. – 91 i na 30 września 2018 r. 
– 20. Dokonano 38 395 sprawdzeń alertów pobytowych w zakresie oceny 
prawidłowości istniejącego wpisu w związku z pojawieniem się nowych zdarzeń 
prawnych, w tym: według stanu na 31 grudnia: 2014 r. – brak sprawdzeń, 2015 r. – 
7 445, 2016 r. – 8 480, 2017 r. – 11 776 i na 30 września 2018 r. – 10 694. 

(akta kontroli str. 206) 
Analiza 20 wpisów dokonanych w Wykazie, obejmujących czynności wprowadzania, 
aktualizacji, zawieszenia i usunięcia zapisów, wykazała, że w przypadku 15 zapisów 
wprowadzono je w okresie od 3 do 97 dni po powzięciu informacji o zaistnieniu 
okoliczności stanowiącej podstawę wprowadzenia zmiany do Wykazu, w tym: 
w przypadku 10 z nich zmianę wprowadzono po 15 dniach, tj.: między 17 a 97 
dniem130.  

(akta kontroli str. 185-187) 
Ustawa o cudzoziemcach nie określa terminu na dokonanie czynności w wykazie 
cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. W Urzędzie 
obowiązuje (od 26  czerwca 2018 r.) procedura określająca tryb przekazywania 
informacji przez DPU skutkujących wpisaniem, zawieszeniem bądź wykreśleniem 

                                                      
123 Kontrole dotyczyły oceny zgodności danych zarejestrowanych w SI Pobyt v.2 z decyzjami administracyjnymi wydanymi 
przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie udzielenia cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony oraz 
sposobu prowadzenia postepowań w przedmiocie udzielenia cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na 
terytorium RP przez Wojewodę Lubelskiego i Warmińsko-Mazowieckiego. Kontrole zakończyły się oceną bardzo dobrą.  
124 Kontrole w zakresie oceny poprawności prowadzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego i Wojewodę Podlaskiego 
postępowań w sprawach udzielenia cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia – odpowiednio: ocena 
pozytywna z uchybieniami i ocena pozytywna. 
125 Ocena prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Pomorskiego i Lubuskiego i Świętokrzyskiego postępowań 
o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego  UE – oceny pozytywne 
z nieprawidłowościami (nieterminowe załatwianie spraw i opóżninia w rejestrowaniu rozstrzygnięc w SI Pobyt v.2 – Urzędy: 
Pomorski i Lubuski, a ponadto Świętokrzyski: zagubienie akt postepowań w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt stały).  
126 Ocena prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Śląskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę - ocena pozytywna z nieprawidłowościami (nieterminowe załatwianie spraw i opóżninia w rejestrowaniu rozstrzygnięć 
w SI Pobyt v.2).  
127 Ocena prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego postepowań o udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę – ocena opisowa (nieprawidłowości w prowadzonych postepowaniach administracyjnych w zakresie 
dotrzymuywania terminów, warunków formalnych i materialnych przy uwzględnianiu odwołań i inicjatywie wznowienia 
postepowania oraz powiadamiania wszystkich stron postepowania o wszczęciu postepowania administracyjnego, 
nieprowadzenie metryki postepowania administracyjnego ani adnotacji urzędowych na wnioskach skaładanych przez 
cudzoziemców). 
128 Dalej: Wykaz cudzoziemców. 
129 Dalej: SIS. 
130 Oznaczenie spraw o nr rekordu ZZZ: 0161581 (97 dni); 175964 (63 dni); 186012 (48 dni); 146524 (45 dni); 186012 (37 dni); 
0149143 (37 dni); 159468 (19 dni); 186012 (18 dni); 223488 (17 dni); 146524 (17 dni). 
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wpisu w Wykazie, natomiast brak jest procedury określającej tryb i terminowość 
wprowadzania na tej podstawie zmian do Wykazu przez DLP.  

(akta kontroli str.368-372) 

Dyrektor DLP, nadzorująca prowadzenie Wykazu wyjaśniła, że (…) sprawy 
wpływające do Wydziału Wykazu Cudzoziemców wymagają zarówno merytorycznej 
analizy pod kątem możliwości dokonania czynności w związku z konkretnym 
dokumentem, jak i indywidualnej sytuacji cudzoziemca, którego ta sprawa dotyczy. 
W wielu przypadkach sprawy wymagają podjęcia dodatkowych czynności, 
przeprowadzenia postępowań wyjaśniających, bądź sprawa - pomimo przekazania 
jej przez właściwy organ do Szefa UdSC do realizacji - nie podlega wpisowi do 
wykazu w związku z aktualną sytuacją cudzoziemca w momencie jej realizacji 
w Urzędzie. Wskazane przykładowe przypadki niekiedy wymagają odłożenia 
realizacji sprawy do momentu zakończenia innych postępowań, czy też 
przeprowadzenia stosownych wyjaśnień (…). Powyższa sytuacja uniemożliwia 
wskazanie określonych terminów dla spraw Wydziału Wykazu Cudzoziemców 
ze względu na ich różnorodność i zależności od wielu okoliczności faktycznych, 
które ustalane są przed dokonaniem wpisu do wykazu (…). Nie można zatem 
stworzyć uniwersalnego schematu (…). Jednocześnie (…) w przypadkach spraw 
priorytetowych (np. wniosków organów złożonych w związku z poważnym 
zagrożeniem bezpieczeństwa państwa), czy też szczególnych zdarzeń 
(np. informacji od właściwych służb o planowanym wjeździe cudzoziemca 
i konieczności dokonania wpisu przed datą wjazdu), takie sprawy podlegają 
natychmiastowej realizacji. (…) W związku z obecną sytuacją związaną z liczbą 
spraw przekraczającą fizyczne możliwości obecnego zasobu kadrowego do ich 
szybkiego zrealizowania, konieczne jest także dokonywanie selekcji spraw (…). 

(akta kontroli str. 193, 194) 

Dyrektor DLP przytoczyła następujące przyczyny opóźnień w dokonywaniu 
czynności w Wykazie: 1) opóźnienie uzupełnienia metadanych i atrybutów sprawy 
w Zespole Kancelaryjno–Biurowym Urzędu i dynamiczny wzrost liczby spraw 
do realizacji w Wydziale Wykazu Cudzoziemców DLP w okresie kiedy sprawa 
wpłynęła do realizacji131 oraz obciążenie stanowiska pracy132; 2) figurowanie danych 
cudzoziemca w wykazie (aktualizacja takich danych nie jest priorytetowa133; 
3) konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego134. 

(akta kontroli str. 192, 193) 

3.6. Szef Urzędu nie prowadził kontroli legalności pobytu cudzoziemców 
na terytorium RP w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawach 
cudzoziemców ze względu na ich fakultatywny charakter. 

Dyrektor Generalny Urzędu poinformował, że (…) w swojej dotychczasowej praktyce 
Szef UDSC nie korzystał z przedmiotowego uprawnienia wyjaśniając wszelkie 
wątpliwości w zakresie legalności pobytu cudzoziemców w toku postępowania 
odwoławczego, np. poprzez analizę zebranego materiału dowodowego (w tym m.in. 
analizę stempli w dokumencie podróży, analizę posiadanych przez stronę 
dokumentów pobytowych), przesłuchanie strony oraz współpracę ze Strażą 
Graniczną.  

(akta kontroli str. 1167-1168) 

                                                      
131 Rekord ZZZ0161581 (realizacja 63 dni). 
132 Rekord ZZZ0223488 (realizacja 17 dni). 
133 Rekord ZZZ0186012 (realizacja 37 dni), rekord ZZZ0186012 (realizacja 18 dni), rekord ZZZ0159468 (realizacja 19 dni), 
rekord ZZZ0146524 (realizacja 45 dni), rekord ZZZ0146524 (realizacja 17 dni). 
134 1) Rekord ZZZ0186012 (realizacja 48 dni); 2) Rekord ZZZ0149143 (realizacja 37 dni); 3) Rekord ZZZ0161581 (realizacja 
97 dni). 
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3.7. Szef Urzędu nie przekazywał Komendantowi Głównemu Straży Granicznej 
zawiadomień, o których mowa w art. 139n ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, 
ponieważ jak wyjaśnił Dyrektor Generalny Urzędu od dnia 12 lutego 2018 r. 
do Szefa Urzędu nie wpłynęło ani jedno zawiadomienie jednostki przyjmującej 
mającej siedzibę w innym państwie członkowskim UE, które wydało cudzoziemcowi 
dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 
nr 1030/2002, z adnotacją ICT, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej 
mobilności.  

(akta kontroli str. 1168) 

3.8. Badanie 10 postępowań administracyjnych prowadzonych przez Szefa Urzędu 
(po 5 w I i II instancji) w zakresie prawidłowości i terminowości prowadzenia 
rejestrów w sprawach z zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium RP, ich pobytu 
na tym terytorium i wyjazdu z niego wykazało, że w dziewięciu przypadkach dane 
dotyczące dat decyzji i postanowień oraz podstaw prawnych rozstrzygnięć 
zamieszczono w SI Pobyt v.2 zgodne z dokumentami źródłowymi i na bieżąco, tj. 
w dniu ich wydania (sześć postępowań) i w czasie nie dłuższym niż dwa dni po ich 
podjęciu (trzy postępowania). W jednym przypadku dane wprowadzono w terminie 
126 dni po podjęciu rozstrzygnięcia przez Szefa Urzędu. 

 (akta kontroli str. 182-184) 
Szef Urzędu w piśmie z 3 lipca 2013 r., adresowanym do dyrektorów trzech 
departamentów (DPU, DLP i DPS) zalecił pracownikom tych departamentów 
bezwzględne przestrzeganie dwudniowego terminu rejestracji i dokonywania 
w Systemie Informatycznym POBYT, zmian danych cudzoziemców, od chwili 
przekazania im tego zadania do realizacji. 
Dyrektor DLP wyjaśniła, że rejestrator najprawdopodobniej nie miał możliwości 
terminowego zarejestrowania wpisu dotyczącego postanowienia z uwagi na brak 
technicznej możliwości zarejestrowania wniosku o stwierdzenie nieważności 
(rejestracja rozstrzygnięcia w Systemie Pobyt następuje poprzez dowiązanie do 
wniosku którego rozstrzygnięcie dotyczy). Zarejestrowanie wniosku o stwierdzenie 
nieważności i postanowienia w tym samym dniu wskazuje na to, że rejestrator 
zarejestrował rozstrzygnięcie od razu, gdy pojawiła się techniczna możliwość.  

 (akta kontroli str. 194) 

3.9. W okresie od maja 2014 r. do grudnia 2018 r. Szef Urzędu przeprowadził trzy 
kontrole planowe w  zakresie przestrzegania przez organy centralne przepisów art. 
453 ustawy o cudzoziemcach.  
W 2015 r. przeprowadzono kontrolę z zakresu realizacji zadań ustawowych – 
przestrzegania przez pracowników Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych 
przepisów art. 453 ustawy o cudzoziemcach. Nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. W 2016 r. nie przeprowadzono kontroli. W 2017 r. skontrolowano 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Sformułowano osiem zaleceń/wniosków. Wojewoda 
Mazowiecki powiadomił Szefa Urzędu o sposobie realizacji wniosków 
pokontrolnych135. W 2018 r. przeprowadzono kontrolę w Radzie do Spraw 
Uchodźców. Sformułowano 5 zaleceń/wniosków. Dyrektor Generalny KPRM 
powiadomił Przewodniczącego Rady do Spraw Uchodźców o podjętych działaniach 
wskazanych w zaleceniach pokontrolnych136.  

(akta kontroli str. 1144-1148) 

Jak poinformował Dyrektor Generalny Urzędu: (…) kontrole na podstawie art. 455 
ustawy o cudzoziemcach są planowane i realizowane, w miarę możliwości 

                                                      
135 Pismo z 31 stycznia 2018 r. znak  WSC-VI-16.10.1.2018 oraz pismo z 5 października 2018 r. znak WSC-IV.16.10.3.2018. 
136  Pismo z 25 kwietnia 2018 r. znak.: BO.WBI.591.2.1.2018.RP(3). Kopia pisma z 7 maja 2018 r. wraz z pismem przewodnim 
Przewodniczącego Rady do Spraw Uchodźców zostały przesłane do Szefa Urzędu. 
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kadrowych Urzędu. Przyjęto zasadę, iż w rocznych planach kontroli zawsze 
ujmowana jest kontrola w zakresie spełniania przez organ, który ma dostęp 
do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców, warunków określonych w art. 453 cyt. wyżej ustawy.  

(akta kontroli str. 1148) 

Szef Urzędu wskazał: (…) W Planie Kontroli na rok 2019 znajduje się kontrola 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w tym zakresie. 
Ponadto na rok 2019 przesunięto realizację kontroli sprawdzającej w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim.  

(akta kontroli str. 1144-1148, 1188-1189) 

3.10. W związku z realizowanymi zadaniami dotyczącymi obsługi cudzoziemców 
Urząd skierował następujące zawiadomienia/wnioski/pisma do różnych organów, 
w tym do organów ścigania dotyczące popełnienia czynów zabronionych: 

 zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa–Śródmieście. W dniu 
8 listopada 2018 r. Urząd otrzymał w tej sprawie informację o wszczęciu 
dochodzenia przez Komendę Rejonową Policji Warszawa-Śródmieście 
o przestępstwo z art. 256 § 1 Kodeksu karnego137. Postępowanie prowadzone 
jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście; 

 zawiadomienie do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie. 
W dniu 6 lipca 2018 r. wszczęto dochodzenie w sprawie o czyn z art. 264 § 2 
Kodeksu karnego;  

 zawiadomienie do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie 
z 25 lipca 2016 r. w sprawie o czyn z art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Brak 
informacji o podjętych działaniach; 

 pismo z 17 kwietnia 2018 r. skierowane do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce 
o wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie aktu stanu cywilnego w postaci aktu 
małżeństwa sporządzonego przez Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości 
Długosiodło lub podjęcie innych działań zmierzających do zweryfikowania, czy 
rzeczywiście doszło do zawarcia małżeństwa stwierdzonego w/w aktem. Brak 
informacji o działaniach podjętych przez zawiadomiony organ; 

 pismo z 29 grudnia 2015 r. skierowane do Laboratorium Kryminalistycznego 
Straży Granicznej o wydanie opinii co do autentyczności zaświadczeń 
dołączonych do 28 spraw o zwrot dokumentów podróży zdeponowanych na 
czas prowadzenia procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej. W dniu 4 
kwietnia 2016 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa–Mokotów zażądała od 
Urzędu dobrowolnego wydania rzeczy w postaci 28 paszportów na 
przechowanie osobie godnej zaufania – UdSC, do czasu ustalenia osoby 
uprawnionej do odbioru. Brak informacji o stanie sprawy; 

 zawiadomienie do Komendy Rejonowej Policji Warszawa–Mokotów z 14 
września 2016 r. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na 
utracie dokumentów podróży, które powinny znajdować się w depozycie Szefa 
Urzędu. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w dniu 13 lutego 2017 r. 
umorzyła postępowanie, 

 pismo z 28 czerwca 2018 r. skierowane do Straży Granicznej w sprawie 
wątpliwości co do autentyczności dokumentów, złożonych w Urzędzie przez 
obywatela Federacji Rosyjskiej. Brak informacji o działaniach podjętych przez 
zawiadomiony organ. 

(akta kontroli str. 1169-1170) 

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

                                                      
137 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.); Dalej: Kodeks karny. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Analiza próby trzech postanowień wydanych w postępowaniach administracyjnych 
toczonych w II instancji w trybie odwoławczym przed Szefem Urzędu i 13 
rozstrzygnięć, w tym: pięciu decyzji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 
wydanych w I instancji oraz dziewięciu decyzji w II instancji, w tym czterech 
wydanych w trybie stwierdzenia nieważności decyzji, tj. na podstawie art. 156 § 1 
pkt 2 w związku z art. 157 § 1 i 2 Kpa, wykazała przewlekłość postępowania 
w sześciu przypadkach (31,3% badanej próby): 

 jednej decyzji podjętej w I instancji – po 33 miesiącach od złożenia wniosku 
udzielenie ochrony międzynarodowej138; 

 trzech decyzji podjętych w II instancji (jednej dotyczącej uchylenia zaskarżonej 
decyzji w części dotyczącej zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP 
i innych państw obszaru Schengen139 podjętej po 14 miesiącach od wniesienia 
sprawy i dwóch w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonych decyzji o odmowie 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy140 – podjętych odpowiednio po: 17 i 20 
miesiącach);  

 dwóch postanowień podjętych w sprawie: uchylenia zaskarżonego 
postanowienia Wojewody Mazowieckiego o odmowie przywrócenia terminu 
do usunięcia braków (w 4,5 miesiąca od wniesienia zażalenia)141 i w sprawie 
utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia Wojewody Mazowieckiego 
(po 18 miesiącach)142.  

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
RP załatwienie sprawy dotyczącej udzielenia ochrony międzynarodowej, 
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2, następuje 
w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej i może być przedłużony do 15 miesięcy143. 
Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania 
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później, niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej – nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca 
od dnia otrzymania odwołania. 
W czterech przypadkach144 nowe terminy załatwienia sprawy wyznaczane były już 
wstępnie w okresach od 2 do 5,5 miesiąca, co wpływało na przewlekłość 
prowadzonych postępowań, a w jednej z nich – dotyczącej przyznania ochrony 
międzynarodowej rozpatrywanej przez Szefa Urzędu w I instancji – przyczyniło się 
do przekroczenia terminu na wydanie decyzji, określonego w art. 34 ust. 1 ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (w toku postępowania 
przedłużono termin załatwienia sprawy na podstawie 9 postanowień). 

Ponadto w jednym145 z sześciu omówionych wyżej rozstrzygnięć doszło 
do naruszenia przepisu art. 37 § 5 Kpa, zgodnie z którym organ, do którego wnosi 
się ponaglenie, rozpatruje je w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. 
W sprawie ponaglenia Szef Urzędu wydał rozstrzygnięcie po 36 dniach (tj. 23 
listopada 2017 r.) od wniesienia (w dniu 18 października 2017 r.) przez stronę 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Szefa Urzędu, w związku 

                                                      
138 Sprawa cudzoziemca o ID 2872705. 
139 Sprawa cudzoziemca o ID 2805924. 
140 Sprawy cudzoziemców o ID 2863063 i 2853161. 
141 Sprawa cudzoziemca o ID 3081441. 
142 Sprawa cudzoziemca o ID 2120384. 
143 W przypadku gdy: sprawa jest szczególnie skomplikowana lub z wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej 
występuje w krótkich odstępach czasu duża liczba cudzoziemców i uniemożliwia to rozpoznanie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w terminie 6 miesięcy albo wnioskodawca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 41 ustawy. 
144 Sprawy cudzoziemców o ID: 2863063, 2805924, 2853161 (sprawy rozpatrywane w trybie odwoławczym) i ID 2872705 
(sprawa rozpatrzona w I instancji). 
145 W sprawie cudzoziemca o ID 2120384. 
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z bezczynnością Urzędu w sprawie zażalenia złożonego na postanowienie 
Wojewody (z 19 maja 2016 r.).  

(akta kontroli str.150, 157) 
Dyrektor DPU w sprawie decyzji dotyczącej ochrony międzynarodowej wyjaśnił, 
że postępowanie trwało ponad przewidziany ustawą termin 6 miesięcy z uwagi 
przede wszystkim na skomplikowany charakter sprawy oraz jej wielowątkowość. 
Fakt, iż dotyczyła rodziny wielodzietnej dodatkowo skłaniał do szczególnego 
pochylenia się nad sytuacją w kraju pochodzenia cudzoziemców, w celu ustalenia 
czy ewentualnie w przypadku powrotu na Ukrainę będą mieć możliwość 
efektywnego przesiedlenia się na tereny bezpieczne. Stąd śledzenie na bieżąco 
sytuacji na Ukrainie (…) Ponadto, jak już zaznaczono wcześniej, w latach 2015-
2016 Urząd odnotował zwiększony napływ wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonych przez obywateli Ukrainy, a co się z tym wiąże więcej 
spraw wymagających przeprowadzenia pełnego postępowania (…). W tym czasie 
Wydział liczył ok. 6 pracowników prowadzących postępowania i przygotowujących 
projekty decyzji, przy stałym napływie nowych spraw z granicy w liczbie od ok. 180 
do 500 spraw na miesiąc (…). 

(akta kontroli str.165) 
Dyrektor DLP wyjaśniła, że zasadniczym powodem zwłoki w wydawaniu ww. 
rozstrzygnięć był lawinowy wzrost liczby spraw, które wpłynęły do Urzędu 
w obszarze dot. legalizacji pobytu przy jednoczesnej niedostatecznej liczbie etatów 
dla pracowników realizujących postepowania administracyjne (…), a także 
wzrastającej fluktuacji kadr w Departamencie Legalizacji Pobytu. Pragnę 
poinformować, że ilość postępowań w obszarze legalizacji pobytu stopniowo  rosła 
od 2014 r. a jej gwałtowny wzrost nastąpił w 2016 r. kiedy to do Departamentu 
Legalizacji Pobytu wpłynęły 7 863 sprawy (wzrost o 115% w stosunku do roku 2015, 
w którym wpłynęły 3 642 sprawy). Taka tendencja utrzymywała się choć ze znacznie 
mniejszą dynamiką, w roku 2017, w którym wpłynęło 8 796 spraw, tj. więcej 
w stosunku do roku 2016 o prawie 12%, a o ponad 141% w stosunku do roku 2015. 
(…) Poniżej przedstawiam szczegółowe wyjaśnienia odnośnie przedmiotowych 
spraw: 
ID 2805924: przedmiotowa sprawa wpłynęła do Urzędu w dniu 13 września 2016 r. 
Referent sprawy w chwili dekretacji sprawy posiadał w swoim referacie 95 spraw 
do rozpatrzenia (w Wydziale I Postępowań Odwoławczych toczyło się wówczas 
w sumie 835 postępowań realizowanych przez 10 pracowników), a w momencie 
wydania rozstrzygnięcia – 223 (w WIPO – 1745 postępowań, 9 pracowników). (…) 
ID 2863063: sprawa wpłynęła do Urzędu w dniu 6 lipca 2016 r. a w dniu 8 lipca 
2016 r. została zadekretowana. Referent w chwili dekretacji sprawy posiadał 
w swoim referacie 193 sprawy do rozpatrzenia (w Wydziale II Postępowań 
Odwoławczych toczyło się wówczas w sumie 1961 postępowań realizowanych przez 
12 pracowników wspieranych przez 3 stażystów z Urzędu Pracy). Referent sprawy 
odszedł z Urzędu z końcem 2016 r. Ze względu na bardzo wysokie obciążenie 
pracowników (w 2017 r. na jednego pracownika w styczniu przypadało średnio 250 
spraw, a w listopadzie – 400 spraw) sprawa została rozpatrzona dopiero 
w listopadzie 2017 r. przez pracownika oddelegowanego do DLP z innej komórki 
organizacyjnej. 
ID 2853161: sprawa wpłynęła do Urzędu w dniu 29.03.2016 r. Referent w chwili 
dekretacji sprawy posiadał w swoim referacie 114 spraw do rozpatrzenia 
(w Wydziale II Postępowań Odwoławczych toczyły się wówczas w sumie 1293 
postępowania realizowane przez 11 pracowników), a w momencie wydania 
rozstrzygnięcia – 402 (w Wydziale II PO – 4808 postępowań realizowało 12 
pracowników, 4 zleceniobiorców i 2 osoby delegowane z innych komórek 
organizacyjnych Urzędu). 
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ID 3081441: sprawa wpłynęła do Urzędu w dniu 1 lipca2016 r. Referent w chwili 
dekretacji sprawy posiadał w swoim referacie 194 sprawy do rozpatrzenia 
(w Wydziale II Postępowań Odwoławczych toczyło się wówczas w sumie 1961 
postępowań realizowanych przez 12 pracowników wspieranych przez 3 stażystów 
z UP), a w momencie wydania rozstrzygnięcia – 406 (w WIIPO – 4806 postępowań, 
realizowanych przez 12 pracowników, 4 zleceniobiorców i 2 osoby delegowane 
z innych komórek organizacyjnych Urzędu). 
ID 2120384: sprawa wpłynęła do Urzędu w dniu 31 maja 2016 r., na pracownika 
została zadekretowana w dniu 8 czerwca 2016 r. Referent w chwili dekretacji sprawy 
posiadał w swoim referacie 128 spraw do rozpatrzenia (w Wydziale II Postępowań 
Odwoławczych toczyło się wówczas w sumie 1511 postępowań realizowanych przez 
12 pracowników wspieranych przez 3 stażystów z UP), a w momencie wydania 
rozstrzygnięcia – 391 (w WIIPO – 4808 postępowań, realizowanych przez 12 
pracowników, 4 zleceniobiorców i 2 osoby delegowane z innych komórek 
organizacyjnych Urzędu).   

(akta kontroli str.153-155) 

W badanym zakresie zadania związane z obsługą cudzoziemców realizowane były  
w sposób przewlekły. W zbadanej próbie 13 decyzji wydanych przez Szefa Urzędu 
(5 w I instancji i 8 w trybie odwoławczym) oraz 3 postanowień, nie stwierdzono 
przypadków niezawiadamiania strony o przyczynach zwłoki w rozpatrzeniu sprawy. 
Niemniej jednak w 4 sprawach wyznaczając nowe terminy załatwienia sprawy 
określono je na okres od 2 do 5,5 miesiąca, co wpływało na przewlekłość 
prowadzonych postępowań. Nadto w jednej z nich, dotyczącej przyznania ochrony 
międzynarodowej rozpatrywanej przez Szefa Urzędu w I instancji, przyczyniło się 
to do przekroczenia terminu rozstrzygnięcia określonego w art. 34 ust. 1 ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony. W jednej sprawie ponaglenie zostało 
rozpatrzone po 36 dniach od jego wniesienia, co było niezgodne z  przepisem art. 
37 § 5 Kpa. Analiza liczby i terminów rozstrzygnięć wydanych przez Szefa Urzędu 
w I instancji w okresie od 15 do 30 listopada w latach 2014–2018 wykazała, 
że w terminie dłuższym niż 15 miesięcy wydano od 2,4% do 9,5% rozstrzygnięć 
(w tym: w 2017 r. –  9,4% i w 2018 r. – 9,5%). Od 2015 r. liczba podjętych decyzji 
malała z roku na rok, a odsetek decyzji podejmowanych po terminie wzrastał. 
Wpływ na przewlekłość prowadzonych postępowań miała niedostateczna obsada 
kadrowa.  
W ocenie NIK terminowość wprowadzenia wpisów do Wykazu cudzoziemców, 
których pobyt na terenie RP jest niepożądany wymaga usprawnienia, do czego 
przyczynić może się zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Wykazu Cudzoziemców 
DLP, jak i usprawnienie wymiany informacji między komórkami organizacyjnymi 
Urzędu (w tym rozszerzenie procedury DPU na DLP) oraz podmiotami 
zewnętrznymi, np. sądami i Radą do Spraw Uchodźców.  
Urząd właściwie sprawował kontrolę nad wykonywaniem zadań przez wojewodów. 
Urząd prawidłowo prowadził rejestry w sprawach z zakresu wjazdu cudzoziemców 
na terytorium RP, ich pobytu na tym terytorium i wyjazdu z niego. Stwierdzony jeden 
przypadek opóźnienia (126 dni) NIK traktuje jako incydentalny. 

IV. Uwagi i wnioski 

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

Opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym ustalenia kontroli wiążące się ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami występującymi w obszarze dotyczącym 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 
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realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców, wskazują na potrzebę 
rozważenia przez Szefa Urzędu podjęcia działań wzmacniających kontrolę 
zarządczą, w związku z wynikającym z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych146, obowiązkiem zapewnienia realizacji celów 
i zadań kierowanej jednostki sektora finansów publicznych w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

1. Zintensyfikowanie działań w celu uzyskania wzmocnienia kadrowego 
pozwalającego na rzetelną realizację ustawowych zadań Szefa Urzędu jako 
organu I i II instancji. 

2. Realizowanie umowy o świadczenie usług opieki medycznej na rzecz 
cudzoziemców w punkcie medycznym przy ul. Taborowej 33 w wymiarze 
czasowym określonym w umowie. 

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 Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, dnia 

 

 
Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 
    Wojciech Kutyła 

 
 

........................................................ 
podpis

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