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I. Dane identyfikacyjne 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie1 

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

 

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki2, od 9 grudnia 2015 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Jacek 
Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki od 29 listopada 2007 r. do 8 grudnia 2015 r.  

 

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 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

1. Grażyna Przywara, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LWA/182/2018 
z 29 listopada 2018 r.  

2. Inga Piotrowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr: LWA/143/2018 z 24 września 2018 r. i LWA/1572018 z 11 października 2018 r. 

 

                     (akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dalej: MUW lub Urząd. 
2 Dalej: Wojewoda. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Struktura organizacyjna oraz warunki lokalowe i wyposażenie Wydziału Spraw 
Cudzoziemców MUW5 umożliwiały pełną realizację przez Wojewodę zadań 
wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach6 i ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy7. Urząd 
właściwie komunikował się ze swoimi klientami poprzez środki informacyjne 
dostępne na jego stronie internetowej oraz w siedzibie WSC. Wyniki ankiet, 
przeprowadzonych w toku kontroli wśród cudzoziemców, wskazują na ich 
zadowolenie z poziomu obsługi świadczonej przez WSC. 

Realizując zadania w sprawach cudzoziemców, wynikające z ustawy o promocji 
zatrudnienia, Wojewoda ustalił kryteria wydawania zezwoleń na pracę oraz  
w ramach uprawnień nadzorczych, przeprowadził kontrole zadań z zakresu spraw 
cudzoziemców wykonywanych przez urzędy pracy. Współpracował m.in. ze Strażą 
Graniczną w sprawach ujawniania wykroczeń i przestępstw związanych z pobytem  
i pracą cudzoziemców. Prowadził wymagane rejestry w sprawach cudzoziemców  
i prawidłowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie 
wydawanych zezwoleń na ich pracę.   

Pracownicy WSC zajmujący się obsługą cudzoziemców posiadali wymagane 
kwalifikacje, jednak duża rotacja kadr oraz zwiększające się obciążenie 
pracowników liczbą przypadających spraw, z uwagi na ich rosnący wpływ 
i nieobsadzone stanowiska, skutkowały występowaniem nieprawidłowości  
w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, polegających głównie na 
nieterminowym wydawaniu rozstrzygnięć i nieuzasadnionym przedłużaniu terminów 
na załatwienie sprawy, nieinformowaniu cudzoziemca o zasadach i trybie 
postępowania oraz przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, 
zwłoce w rejestrowaniu w systemie informatycznym Pobyt V.2 wniosków 
i rozstrzygnięć wydawanych w prowadzonych postępowaniach, a także 
nieaktualizowaniu metryk spraw. 

NIK zwraca ponadto uwagę, że praktyka wyznaczania cudzoziemcom 
trzymiesięcznego terminu załatwienia sprawy, niezależnie od jej złożoności, jest 
sprzeczna z zasadami załatwiania spraw, określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego8. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Adekwatność organizacji, poziomu zasobów i polityki 
informacyjnej Urzędu oraz współpracy z innymi 
instytucjami w zakresie obsługi cudzoziemców 

1. W okresie objętym kontrolą, zadania związane ze sprawami dotyczącymi 
cudzoziemców ujęte w regulaminie organizacyjnym MUW10 przypisano w całości 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dalej: WSC lub Wydział. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, ze zm.; dalej: ustawa o cudzoziemcach. 
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, ze zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia. 
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.; dalej: kpa. 
9 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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WSC. Struktura organizacyjna i szczegółowe zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych WSC zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym WSC. 
Ustalona struktura i organizacja pracy WSC umożliwiała pełną realizację zadań 
wynikających z ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia. 

                    (akta kontroli tom I str. 30-143, 168) 

Wojewoda wskazał, że w ciągu najbliższego kwartału planowane są zmiany 
organizacyjne  polegające na wyodrębnieniu nowego wydziału w strukturze Urzędu - 
Wydziału Rynku Pracy (WRP). Zadaniami nowo utworzonego wydziału będą 
zadania wykonywane dotychczas w WSC (wydawanie pracodawcom zezwoleń na 
pracę cudzoziemców) oraz w Wydziale Polityki Społecznej (pozostałe zadania 
wojewody wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia, w tym nadzór nad urzędami 
pracy). Zwiększy to skuteczność realizacji zadań w obszarze nadzoru i kontroli oraz 
umożliwi efektywniejszą realizację zadań w obszarze współpracy z pracodawcami, 
wzmocni skuteczność komunikacji Urzędu w sprawach legalizacji pobytu 
cudzoziemców, a docelowo - po uzyskaniu nowej lokalizacji przez WRP - poprawi 
organizację obsługi cudzoziemców, dzięki zwiększeniu powierzchni do dyspozycji 
WSC. Ponadto planowana jest niewielka zmiana struktury WSC w zakresie 
prowadzenia spraw dotyczących legalizacji pobytu, która będzie polegać na 
wyodrębnieniu Oddziału Pobytów Stałych i Oddziału Pobytów Czasowych. 
W Oddziale Pobytów Stałych rozpatrywane będą wnioski o pobyt stały i pobyt 
rezydenta długoterminowego UE na podstawie ustawy o cudzoziemcach oraz 
realizowane będą wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty 
Polaka. W Oddziale Pobytów Czasowych będą rozpatrywane wnioski o pobyt 
czasowy. Planowana jest także zmiana organizacji przydzielania wniosków do 
rozpatrzenia - będą one dekretowane na sekcje w ramach oddziału, a nie na 
konkretnych inspektorów, akta będą gromadzone w katalogu podręcznym spraw 
według ustalonego klucza (termin, obywatelstwo i nr sprawy), a następnie sprawy 
będą przydzielone w pakietach dziennych przez koordynatora. Katalogiem 
podręcznym spraw będzie zarządzał pracownik ds. dokumentacji w Oddziale, on też 
będzie odnotowywał w rejestrze przydział spraw na poszczególnych pracowników 
oraz kompletował korespondencję. Do zadań koordynatora należeć będzie 
zarządzanie pracą dzienną i monitorowanie postępów w realizacji spraw 
przydzielanych pracownikom każdego dnia i danego dnia rozliczanych z ich 
realizacji. Taki system pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na sytuacje 
kryzysowe – spiętrzenia spraw, ewentualne odejścia pracowników. W obu 
Oddziałach system rozdziału spraw będzie wyglądał podobnie, za wyjątkiem spraw 
o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, ponieważ 
związana z nimi procedura, choć połączona z postępowaniem o pobyt stały, ma 
ustalone inne reguły i etapy postępowania wynikające z ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o Karcie Polaka11. 

 (akta kontroli tom IV str. 412-414) 

2. Wojewoda nie sporządzał oraz nie zlecał przygotowywania opracowań, analiz, 
prognoz i materiałów informacyjnych dotyczących sytuacji migracyjnej 
w województwie mazowieckim oraz cudzoziemców. 

 (akta kontroli tom I str. 150, 165, 169) 

3. W WSC funkcjonują12: sale obsługi klienta, biuro podawcze, punkt 
informacyjny/recepcja. Do wszystkich pomieszczeń cudzoziemcy mają swobodny 
dostęp. Dla niepełnosprawnych zainstalowano windy, podnośniki przy schodach, 

                                                                                                                                       
10 Regulamin ten był zgodny z zadaniami wojewody określonymi w przepisach prawa dotyczących obsługi 

cudzoziemców. 
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1272, ze zm., dalej: ustawa o Karcie Polaka. 
12 Oględziny siedziby WSC przeprowadzone w dniu 27 listopada 2018 r. 
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pochylnie oraz dostosowano toalety. Poczekalnie dla oczekujących są przestronne  
i przystosowane do liczby obsługiwanych osób (kilkaset dziennie). W poczekalniach 
znajdują się w wystarczającej liczbie stoły i krzesła (dla ewentualnego uzupełnienia 
dokumentacji). W pomieszczeniach zainstalowano wentylację. Wszystkie 
stanowiska obsługi cudzoziemców są właściwe wyposażone w sprzęt techniczny 
(komputery, czytniki linii papilarnych, kserokopiarki). Stanowska obsługi klienta 
zorganizowane są jako boksy, zapewniające zachowanie poufności. 

Obsługa cudzoziemców odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj. od wtorku do 
piątku od godziny 8.00 do 16.00, w poniedziałki od godziny 10.00 do 18.00. 
W pomieszczeniach WSC znajdują się tablice, gabloty i monitory zwierające 
informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych stanowisk obsługi, zasad 
wydawania zezwoleń na pobyt i pracę wraz ze wzorami wniosków, miejsca 
składania dokumentów, działania recepcji i biletomatów, obsługi internetowego 
kalendarza, danych kontaktowych Urzędu (adres, telefony do konsultantów i na 
automatyczną infolinię), tabeli opłat oraz ostrzeżenia przed nieuczciwymi praktykami 
pośredników.  

Cudzoziemcy mają możliwość umówienia się na wizytę w WSC za pośrednictwem 
internetu (kalendarz internetowy)13.  

(akta kontroli tom II str. 1-412, 416-418) 

Wojewoda wskazał, że zmiany w zakresie obsługi cudzoziemców będą obejmowały: 
a) w pierwszej kolejności - wypowiedzenie dotychczasowych umów z powiatami  

z 2014 r. w zakresie przyjmowania wniosków o wpis do ewidencji zaproszeń 
oraz z Urzędem m. st. Warszawy w zakresie przyjmowania wniosków  
o legalizację pobytu, jako nieefektywnych i wręcz zakłócających pracę procesu 
legalizacji pobytu; 

b) przeniesienie usługi przyjmowania wniosków o wpis do ewidencji zaproszeń do 
delegatur oraz do Punktu Obsługi Klienta będącego częścią kancelarii MUW na 
pl. Bankowym; 

c) „rozproszenie usług” związanych z przyjmowaniem wniosków o legalizację 
pobytu - przeniesienie do delegatur i do punktu obsługi klienta na ul. Kruczej 
nie tylko samych stanowisk obsługi, ale także całych procesów np. związanych 
z rozpatrzeniem wniosków o pobyt stały dla dzieci i uchodźców – w tej chwili 
trwają prace koncepcyjne nad przyszłą organizacją tych stanowisk obsługi  
i rozpatrywania wniosków. 

                   (akta kontroli tom IV str. 412-414) 

4. Stan zatrudnienia w WSC w okresie objętym kontrolą wynosił, wg stanu na 
31 grudnia ogółem14 odpowiednio: 243 osoby (239,8 etatów) w 2014 r., 257 osób 
(254,35 etatów) w 2015 r., 212 osób (209,75 etatów) w 2016 r., 243 osoby (241,13 
etatów) w 2017 r., oraz 330 osób (328,13 etatów) wg stanu na 30 września 2018 r. 
Wojewoda występował o zwiększenie zatrudnienia i uzyskał środki na dodatkowe 
etaty w WSC: w 2014 r. i w 2015 r. po 10 etatów oraz w 2018 r. – na 51 etatów. 
W 2016 r. Dyrektor Generalny Urzędu zdecydował natomiast o zmniejszeniu liczby 
etatów o 19, na rzecz zwiększenia wynagrodzeń pracowników WSC.  

Średnia liczba spraw przypadających na jednego pracownika merytorycznego 
corocznie wzrastała i w okresie objętym kontrolą wynosiła (wg stanu na 31 grudnia): 
780,8 spraw w 2014 r., 892,4 spraw w 2015 r., 1 067,6 spraw w 2016 r. 1 224,9 
spraw w 2017 r. oraz wg stanu na 30 września 2018 r. - 941,5 spraw.  

                                                      
13 W szczególnych przypadkach - drogą e-mailową lub telefonicznie (np. rodziny z dziećmi, osoby 

niepełnosprawne). 
14 W tym stażyści zatrudnieni na umowy zlecenia z urzędów pracy. 
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W latach 2014-2018 (do 30 września) ogłoszono 232 nabory do WSC na stanowiska  
w korpusie służby cywilnej i 14 na inne stanowiska. Z wyłonionych w naborach 
kandydatów z podjęcia zatrudnienia zrezygnowało 15 osób. Duża liczba naborów 
spowodowana była głównie rotacją pracowników i koniecznością zastępstw.  
Na dzień 13 grudnia 2018 r. w WSC 25 stanowisk pozostawało nieobsadzonych. 
Zgodnie z informacją Dyrektora WSC, w 2018 r. (od 1 stycznia do 30 listopada) 
pracownicy WSC przepracowali 1 802 godziny nadliczbowo oraz ogółem 184 
pracowników WSC pracowało w 33 soboty.  
W WSC zostały opracowane opisy stanowisk oraz zakresy obowiązków na 
poszczególnych stanowiskach i były one aktualizowane15. 
Wszyscy pracownicy WSC posiadali wymagane kwalifikacje i staż pracy, 
a z badanej próby 10 pracowników wszyscy znali języki obce, w tym: angielski  
(10 osób), rosyjski (pięć osób), niemiecki (cztery osoby), francuski (jedna osoba), 
islandzki (jedna osoba). Szkolenia merytoryczne w zakresie spraw związanych 
z obsługą cudzoziemców z ww. wymienionych pracowników odbyło 9 osób; studia 
podyplomowe ukończyły trzy osoby, w wizytach studyjnych za granicą uczestniczyły 
dwie osoby.  
               (akta kontroli tom III str. 124, 189-275) 

Wojewoda poinformował, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie powołany 
zastępca Dyrektora WSC, kierownik Oddziału Dokumentacji (dotychczas 
nieobsadzone stanowiska) oraz kierownicy nowo utworzonych oddziałów. 

W zakresie podnoszenia kompetencji planowane jest podnoszenie kwalifikacji 
poprzez udział w wizytach studyjnych w państwach UE oraz w szkoleniach 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Azylu Migracji i Integracji16 w ramach 
realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz 
zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych”, a także podjęcie współpracy 
w zakresie szkoleń z MSWiA, ze Strażą Graniczną, Centrum Antyterrorystycznym 
ABW oraz CBA. Planowany jest również, w ramach tego samego projektu, 
półroczny kurs języka hebrajskiego. 
Ponadto Wojewoda wyjaśnił, że zmiany na stanowiskach związanych z obsługą 
klienta odbywają się nieustannie, z uwagi na możliwość wypalenia zawodowego  
w pracy o jednolitym charakterze oraz zagrożenia korupcyjne. Nowe stanowiska 
obsługi klienta na ul. Kruczej i w delegaturach również będą obsadzone 
doświadczonymi pracownikami, rekrutującymi się zarówno z Oddziału Obsługi 
Klienta, jak i Oddziału Legalizacji Pobytu.  

 (akta kontroli tom IV str. 412-415) 

5. MUW nie sporządzał odrębnego planu wydatków na wynagrodzenia i usługi obce 
dla WSC. Natomiast sporządzał plan zadań i wydatków inwestycyjnych dotyczących 
WSC.  
W okresie objętym kontrolą, na działalność WSC wydatkowano:  
- w 2014 r. 14 442,1 tys. zł, w tym 9 029,4 tys. zł na wynagrodzenia wraz  
z pochodnymi; 
- w 2015 r. 22 740,7 tys. zł, w tym 9 860,8 tys. zł na wynagrodzenia wraz  
z pochodnymi; 
- w 2016 r. 17 656,2 tys. zł, w tym 11 309,4 tys. zł, na wynagrodzenia wraz  
z pochodnymi; 
- w 2017 r. 14 333,4 tys. zł, w tym 11 958,4 tys. zł na wynagrodzenia wraz  
z pochodnymi; 
- w 2018 r. (do 30 września) 13 319,7 tys. zł, w tym 10 634,8 tys. zł na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

                                                      
15 Na podstawie badanej próby 10 stanowisk.  
16 Dalej: FAMI. 
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Na usługi obce, związane z funkcjonowaniem WSC (m.in. remonty, konserwacje, 
serwis programów informatycznych, wywóz śmieci, sprzątanie, opłaty 
telekomunikacyjne) w okresie objętym kontrolą wydatkowano 4 464,9 tys. zł.  
W latach 2014-2017 wydatki inwestycyjne ogółem, według planu i wykonania, 
wynosiły odpowiednio: 20 823,2 tys. zł; 20 491,9 tys. zł. Największe wydatki 
inwestycyjne, w kwocie 11 317,6 tys. zł, poniesiono w 2015 r. na przebudowę 
pomieszczeń na cele biurowe w siedzibie WSC. W 2018 r. zaplanowano 
121,2 tys. zł na przebudowę i wyposażenie dodatkowych sześciu stanowisk do 
obsługi cudzoziemców.  

 (akta kontroli tom III str. 1-2, 15, 23, 71-102, 125-148) 
Wojewoda wskazał, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki 
ograniczenia lub odstąpienia od realizacji zadań dotyczących cudzoziemców. 
Pomimo sytuacji kryzysowych i braku wystarczającej obsady kadrowej, realizacja 
zadań w tym zakresie przebiegała w sposób ciągły. MUW zapewniał maksymalną 
obsadę na stanowiskach obsługi klienta, nawet jeśli wymagało to wsparcia z innych 
komórek Urzędu.  
Wojewoda podkreślił również, że MUW był i jest nadal jedynym urzędem w Polsce, 
który wprowadził możliwość uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji zaproszeń podczas jednej wizyty w urzędzie 
(ten rodzaj usługi został wprowadzony w 2016 r.).  

   (akta kontroli tom IV str. 412-415) 

6. W okresie objętym kontrolą MUW komunikował się z cudzoziemcami poprzez 
informacje umieszczane w siedzibie WSC17 oraz za pośrednictwem strony 
internetowej (www.mazowieckie.pl). Na stronie tej, w poszczególnych zakładkach, 
znajdują się informacje na temat wszystkich spraw realizowanych w WSC. Strona 
umożliwia również sprawdzenie statusu swojej sprawy przez cudzoziemca. Strona 
w pełnym zakresie dostępna jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim 
i ukraińskim i dodatkowo – wietnamskim. Funkcjonuje infolinia - pięć numerów, 
w tym jeden numer czynny całodobowo. W recepcji WSC wydawane są broszury 
informacyjne oraz wzory wniosków. Istnieje także możliwości pobrania on-line 
wniosków, natomiast wypełnione wnioski nie mogą być wysłane drogą 
elektroniczną, z uwagi na konieczność pobrania odcisków linii papilarnych oraz 
przedłożenia oryginałów dokumentów wymaganych przy wniosku (np. dokument 
podróży).  

   (akta kontroli tom II str. 1-575) 

Wojewoda poinformował, że planowane zmiany w zakresie komunikacji z klientami 
dotyczyć będą m.in. działań planowanych w ramach projektów współfinansowanych 
z FAMI, tj.: „Cudzoziemiec w centrum uwagi”, „Wsparcie integracji cudzoziemców na 
Mazowszu”. W ramach ww. projektów zaplanowano zakup modułu contact center, 
który umożliwi sprawną obsługę telefoniczną klientów WSC. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technologii, dane z systemów zostaną przekształcone w wypowiedź 
słowną, a więc po zalogowaniu i walidacji danych, cudzoziemiec będzie mógł 
sprawdzić swój status sprawy także przez telefon. Planowana jest również 
integracja funkcjonujących w WSC systemów, dzięki czemu cudzoziemiec będzie 
mógł po założeniu swojego konta, nie tylko śledzić zmiany w statusie sprawy, ale 
także dokonywać zmian na swoim profilu, np. poprzez wpisanie prawidłowego 
adresu do korespondencji, będzie również miał dostęp do dokumentów, które 
znajdują się w aktach sprawy. Będzie także mógł podjąć komunikację 
z inspektorem. Ponadto, zostaną zakupione nowe urządzenia do komunikacji: 
infokioski, wrzutomaty oraz wyświetlacze zewnętrzne.  

                                                      
17 Opis w obszarze pierwszym pkt 3. 

http://www.mazowieckie.pl/
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Przygotowywane są także zmiany komunikatów wyświetlanych na ekranach 
w budynku WSC, poprzez ujednolicenie ich formy z innymi materiałami, 
znajdującymi się w Wydziale.  

   (akta kontroli tom IV str. 412-417) 

7. W okresie objętym kontrolą MUW podejmował współpracę z dziewięcioma 
powiatami w zakresie przyjmowania wniosków o wpis do ewidencji zaproszeń na 
podstawie porozumień w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji 
rządowej.  
Z m.st. Warszawa zawarto porozumienie w zakresie przyjmowania wniosków 
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta 
długoterminowego UE.  

Ponadto MUW na bieżąco współpracował z: 

- Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departamentem 
Obywatelstwa i Repatriacji w zakresie m.in. repatriacji oraz realizacji zadań z ustawy 
o Karcie Polaka;  

- Urzędem do Spraw Cudzoziemców w zakresie realizacji zadań wynikających 
z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin18; 

- Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadań 
wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia. 

Współpraca ze Strażą Graniczną, Komendą Stołeczną Policji i Komendą 
Wojewódzką Policji, komendami powiatowymi, także z innych regionów Polski oraz 
Centralnym Biurem Śledczym Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Kontroli Skarbowej (obecnie Krajową 
Administracją Skarbową), Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta, Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych wynikała z regulacji ustawowych i dotyczyła m.in. spraw 
konkretnych cudzoziemców lub miała na celu wymianę informacji na temat 
niepożądanych zjawisk oraz możliwych do podjęcia działań w celu ich eliminowania. 
WSC współpracował też z organizacjami pozarządowymi19 w zakresie wsparcia 
integracji cudzoziemców na Mazowszu. 

     (akta kontroli tom I str. 145, 150-156, 168, 180-250) 

Wojewoda objął patronatem sześć wydarzeń dotyczących cudzoziemców: w 2014 r. 
- konferencję „Rola mediów w kształtowaniu wizerunku migrantów”, w 2015 r. - 
wystawę obrazów Adel Hayrapetyan i Gagika Parsamjana poświęconą 100 rocznicy 
tureckiego ludobójstwa na narodzie ormiańskim, pobyt w Warszawie dziecięcego 
zespołu artystycznego Freespirit Art Group z Ghany, Wielokulturowe Warszawskie 
Street Party 2015 (IX edycja), integracyjny turniej piłkarski dla gimnazjalistów 
z udziałem młodych uchodźców z ośrodków dla cudzoziemców oraz w 2018 r. 
obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. 

  (akta kontroli tom I str. 145, 156, 170) 

8. W okresie objętym kontrolą, prowadzone były projekty współfinansowane z: 

- Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) – 
„Administracja bliżej cudzoziemca”20; „Urzędnicy dla Cudzoziemców”21; 
„Usprawnienie obsługi administracyjnej cudzoziemców”22; 

                                                      
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 900, ze zm.  
19 M.in. z Polskim Forum Migracyjnym, Fundacją dla Somalii, Caritas oraz Fundacją Lingua Mundi. 
20 Efektem realizacji projektu było zmodernizowanie systemu zarządzania ruchem klientów powiązanym z tzw. 

„kalendarzem internetowym”, modernizacja i unowocześnienie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, 
zdobycie doświadczeń przez pracowników WSC w ramach wyjazdów studyjnych, kampania informacyjna dla 
cudzoziemców. 
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- Funduszu Granic Zewnętrznych (FGZ) – „Wyposażenie służb Wojewody 
Mazowieckiego w nowoczesny sprzęt służący do weryfikacji autentyczności 
dokumentów”23; 

- FAMI – „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz 
zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych”, „Zwiększenie dostępności 
i poprawa jakości usług dla obywateli państw trzecich na Mazowszu”, „Wsparcie 
integracji cudzoziemców na Mazowszu”, „Cudzoziemiec w centrum uwagi”24. 

     (akta kontroli tom I str. 144-147, 150, 168, 457-501) 

9. W badanym okresie do MUW wpłynęło ogółem 579 skarg na działania WSC,  
w tym w 2014 r. (od maja) - 26, w 2015 r. - 70, 2016 r. - 61, w 2017 r. - 106  
i 2018 r.(do października) - 316. 

Badaniem objęto dokumentację 10 skarg. Dotyczyły one problemów  
z dodzwonieniem się na infolinię Urzędu, uzyskaniem informacji, umówieniem się na 
wizytę w celu złożenia wniosku, „procederu handlu numerkami” w siedzibie WSC, 
niepotrzebnej wymiany karty pobytu, niewłaściwego zachowania się pracownika 
WSC i nienależytego wykonywanie zadań przez WSC (sposobu prowadzenia 
postępowania, nieobsłużenia interesanta). Trzy skargi z ww., dotyczące: problemów 
z dodzwonieniem się na infolinię Urzędu, uzyskaniem informacji i nieobsłużenia 
interesanta, uznano za zasadne. 

Powyższe skargi rozpatrzono zgodnie z przepisami kpa. 

     (akta kontroli tom I str. 502-568) 

10. Odnośnie do zidentyfikowanych trudności/ograniczeń związanych z realizacją 
zadań w zakresie obsługi cudzoziemców Wojewoda wskazał na: 
- utrzymującą się dużą fluktuację kadr i liczbę wakatów w WSC, 
- ograniczenia systemu zarządzania migracjami: brak dostępu do systemów, np. 
podatkowego, przekroczeń granicy, ubezpieczeń społecznych, a przez inne 
instytucje do systemu SI Pobyt (zintegrowanie systemów), przewaga pisemności 
w zakresie komunikacji, brak platformy komunikacji w ramach sieci zarządzania 
migracjami (np. ogólny dostęp do interpretacji przepisów, orzecznictwa, wspólnych 
przedsięwzięć), nieprecyzyjne przepisy, dotyczące m.in. odmowy udzielania 
zezwoleń, jak również brak wypracowanych jednolitych procedur w przypadku 
zidentyfikowanych nieprawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania 
migracjami. 

    (akta kontroli tom I str. 155-156, tom IV str. 412-443) 

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

 

                                                                                                                                       
21 Efektem realizacji projektu było zdobycie doświadczeń przez pracowników WSC w ramach wyjazdów 

studyjnych, wydanie Dziennika dobrych praktyk, oraz Vademecum dla cudzoziemców w 4 językach (polski, 
angielski, rosyjski, wietnamski). 

22 Projekt polegał na zakupie 100 szt. komputerów (jednostek centralnych wraz z UPS) w celu wykorzystywania 
do wprowadzania danych do istniejącego już, zmodernizowanego elektronicznego systemu obiegu 
dokumentów oraz na zakupie nowoczesnej frankownicy do listów. Zgodnie z raportem końcowym projekt nie 
został zrealizowany, ponieważ w dniu 8 czerwca 2014 r. beneficjent otrzymał za pośrednictwem COPE MSW 
pismo z Komisji Europejskiej, dotyczące braku możliwości przedłużenia działań projektu o trzy miesiące, 
co przesądziło o niekwalifikowalności wydatków na zakup sprzętu. Wojewoda nie posiadał zaplanowanych 
środków w budżecie na zakup sprzętu, w związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu. 

23 Efektem realizacji projektu było doposażenie WSC w nowoczesny sprzęt służący weryfikacji autentyczności 
dokumentów w różnych światłach oraz zakupu urządzeń do weryfikacji autentyczności na stanowiskach (lupki 
i  czytniki dokumentów) oraz przeszkolenia w tym zakresie pracowników. 

24 Projekty są w trakcie realizacji, efekty dotychczasowe to m.in. ukończenie studiów podyplomowych 
„Współczesne migracje międzynarodowe” przez sześciu pracowników WSC, zakup komputerów (250 szt.), 
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (114 szt.), urządzeń peryferyjnych niezbędnych do obsługi cudzoziemca, 
skanerów cech biometrycznych: podpisu i fotografii oraz skanerów linii papilarnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Struktura organizacyjna, warunki lokalowe i posiadane wyposażenie WSC  
umożliwiały Wojewodzie realizację zadań określonych w ustawie o cudzoziemcach 
i ustawie o promocji zatrudnienia. MUW właściwie komunikował się ze swoimi 
klientami za pośrednictwem środków informacyjnych dostępnych na stronie 
internetowej oraz w siedzibie WSC. Pracownicy WSC posiadali niezbędne 
kwalifikacje wymagane do obsługi cudzoziemców. Jednocześnie odnotowano dużą 
rotację kadr, a także zwiększające się obciążenie pracowników liczbą 
rozpatrywanych spraw oraz nieobsadzone stanowiska, czego konsekwencją były 
nieprawidłowości związane w szczególności z nieterminowym załatwianiem spraw, 
opisane w obszarze trzecim wystąpienia.   

 

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

1. W MUW nie określono kierunków i nie sporządzano odrębnych planów działania 
w zakresie obsługi cudzoziemców. 

     (akta kontroli tom I str. 145, 156) 

2. Wojewoda, w okresie od maja 2014 r. do 2018 r., opiniował i proponował zmiany 
do ustawy o cudzoziemcach oraz jej aktów wykonawczych. Jednocześnie w ww. 
okresie Wojewoda opiniował także projekty innych aktów prawnych związanych 
zsytuacją cudzoziemców przebywających na terytorium Polski, dotyczące m.in. 
zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmiany ustawy 
o Karcie Polaka oraz projektów aktów wykonawczych do tych ustaw.  
W odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2016 r., Wojewoda zgłosił propozycje 
zmian i uwagi (w ramach zespołu roboczego przygotowującego projekt założeń do 
projektu ustawy), dotyczące: 
- wprowadzenia dodatkowej przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt 

czasowy i pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy został 
ustanowiony wyłącznie w celu ułatwiania cudzoziemcom wjazdu i pobytu na 
terytorium RP oraz wskazania innych podmiotów (poza wojewodą), mogących 
ustalać powyższe, gdyż w przeciwnym razie zaproponowany w projekcie przepis 
stałby się niemożliwym do zastosowania; 

- doprecyzowania przepisów ustawy w zakresie umieszczenia przez małoletniego 
podpisu na dokumentach, ulg w opłacie za wydanie dokumentów dotyczących 
osoby małoletniej oraz odbioru karty pobytu przez taką osobę;  

- rezygnacji z uznawania, że niedołączenie informacji starosty25 jest brakiem 
formalnym wniosku o pobyt czasowy; 

- wskazania dodatkowych przesłanek do zwolnienia cudzoziemca z ww. informacji 
starosty; 

- rezygnacji z wymogu posiadania stabilnego i regularnego źródła utrzymania przez 
absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy; 

- rezygnacji z wymogu posiadania stabilnego i regularnego źródła utrzymania oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego przez małoletnie dzieci cudzoziemców posiadających 
prawo pobytu stałego z tytułu małżeństwa z obywatelem polskim; 

- wyraźnego wskazania w ustawie, że podmiot powierzający wykonywanie pracy 
nie jest stroną postępowania w sprawie o pobyt czasowy cudzoziemca.  

                                                      
25 Tj. informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego 

wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust.1 
pkt 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Wojewoda zgłaszał również propozycje zmian aktów wykonawczych do ustawy 
o cudzoziemcach, tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia 
na pobyt czasowy26, mające na celu skrócenie i uproszczenie wniosku o pobyt, aby 
stał się bardziej czytelny dla cudzoziemca27. Proponowane przez Wojewodę zmiany 
wzoru wniosku o pobyt czasowy zostały uwzględnione w kolejnych dwóch zmianach 
rozporządzenia. Wojewoda opiniował również projekty zmian ww. rozporządzenia28.   
Wojewoda zgłaszał też konieczność zmian ustawy o cudzoziemcach, z uwagi na 
problemy związane z realizacją zadań w obszarze legalizacji pobytu cudzoziemców, 
przedstawiając propozycje takich zmian Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Prezesowi Rady Ministrów i Szefowi Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców.29 Obecnie Wojewoda, w związku z pismem Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, uczestniczy w pracach roboczych nad zmianą ustawy 
o cudzoziemcach. 

(akta kontroli tom I str. 145, 156-162, 251-398) 

3. W MUW nie opracowano zasad, wytycznych, procedur dotyczących obsługi 
cudzoziemców. W Urzędzie obowiązuje jednolity dla wszystkich interesantów, bez 
względu na rodzaj sprawy, system obsługi klienta, obejmujący m.in. system obsługi 
cudzoziemców. Jest on oparty na elektronicznym systemie kolejkowym służącym do 
pobierania numerków i kierujących klienta do poszczególnych stanowisk obsługi. 
System ten umożliwia płynny przepływ klientów i jest również wykorzystywany do 

                                                      
26 Dz. U. z 2014 r., poz. 566, ze zm. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2016 r. 
27 Wyłączenie z wniosku konieczności podawania: danych dotyczących cudzoziemca, które nie mają znaczenia 

dla postępowania w sprawie: zawód wykonywany przez cudzoziemca; - danych adresowych cudzoziemca, 
których uzupełnienie przysparza cudzoziemcom trudności, a jednocześnie ww. dane nie są niezbędne dla 
postępowania w sprawie: nazwa powiatu, gminy, nazwa miejsca zamieszkania; - danych dotyczących 
pracodawcy, które często nie są znane cudzoziemcowi i nie mają znaczenia dla postępowania w sprawie: 
dane osoby upoważnionej przez pracodawcę użytkownika do kontaktowania się w sprawie wniosku; 
- wyodrębnienie części wniosku dotyczącego informacji, które są niezbędne jedynie w procedurze związanej  
z wykonywaniem pracy, czy prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. danych podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy, czy dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej do osobnego załącznika.  

28 Zgłoszone uwagi do projektu dotyczyły konkretnych przepisów zaproponowanych w projekcie:  
- połączenia części wniosku DI cel pobytu z częścią G uzasadnienie wniosku; 
- umieszczenia załączników do wniosku na stronie 14; 
- w część E III pkt 4 uwzględnienia sytuacji braku możliwości określenia wymiaru czasu pracy w tygodniu; 
- w części E III pkt 5 doprecyzowania waluty wynagrodzenia; 
- zmniejszenia liczby podpisów cudzoziemca na wniosku. 

29 Propozycje dotyczyły: 
- skrócenia do kilku stron i uproszczenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, w tym 
wprowadzenie uproszczonego formularza dla dzieci do 13 roku życia, których pobyt zależy od pobytu 
rodziców; 
- wyeliminowania z procedury wydawania decyzji administracyjnej w postaci dokumentu papierowego  
i wydawanie samej karty pobytu, jako jedynego dokumentu, co wynika z doświadczeń innych krajów UE; 
- rozwoju i integracji systemów informatycznych; 
- rezygnacji z uznawania niedołączenia informacji starosty jako braku formalnego wniosku; 
- zmiany trybu cofania zezwolenia na pobyt czasowy; 
- ujednolicenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt; 
- zlikwidowania opłaty za zezwolenie na pobyt i wprowadzenia za złożenie wniosku oraz ustanowienie organu 
wydającego zezwolenie za właściwy w sprawie opłat, co umożliwiłoby wykorzystanie uzyskiwanych dochodów 
z tego tytułu w celu wzmocnienia potencjału służb migracyjnych; 
- wyłączenia stosowania przepisów kpa z postępowań w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, 
których stosowanie w pojedynczych sprawach uniemożliwia sprawne i szybkie przeprowadzenie postępowania 
w sprawie i wprowadzenie uproszczonej procedury do ustawy o cudzoziemcach; 
- wprowadzenia zmian w ustawie dotyczących przesłanek do udzielenia na pobyt i długości zezwolenia; 
- połączenia deklarowanego przy wjeździe do Polski pobytu cudzoziemca na podstawie wizy ze złożeniem 
wniosku o pobyt z tytułu pracy; 
- wprowadzenia możliwości wygaszenia zezwolenia na pobyt cudzoziemca z mocy prawa, bez konieczności 
prowadzenia postępowania administracyjnego, w sytuacji poinformowania przez cudzoziemca o rezygnacji  
z zezwolenia; 
- określenia w ustawie o cudzoziemcach dłuższych terminów załatwienia spraw z zakresu legalizacji pobytu 
cudzoziemców, co, w związku z ilością składanych wniosków i możliwościami kadrowymi do ich zrealizowania, 
w praktyce już obecnie ma miejsce. 
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celów statystycznych. W ramach systemu kolejkowego funkcjonuje kalendarz 
internetowy, który umożliwia umówienie się  w konkretnej sprawie, na konkretny 
dzień, godzinę i lokalizację. Wymieniony system, o nazwie Zarządzanie Ruchem 
Klientów (ZRK DA SOFT), zakupiono w 2013 r.  

Obecnie system obsługuje 36 kolejek, w tym 17 dla WSC (7 w kalendarzu 
internetowym) w sześciu lokalizacjach: w Warszawie oraz pięciu delegaturach 
MUW: w Płocku, w Siedlcach, w Radomiu, w Ostrołęce i w Ciechanowie30.  

   (akta kontroli tom I str. 145, 162-163) 

4. W MUW nie opracowano dokumentu dotyczącego polityki zatrudnienia i rozwoju 
kadr, zatem nie istnieją regulacje wewnętrzne w zakresie polityki zatrudnienia  
i podnoszenia kwalifikacji pracowników zajmujących się sprawami cudzoziemców  
i przedsiębiorców ich zatrudniających. Natomiast w Urzędzie funkcjonują procedury 
odnoszące się do wszystkich pracowników MUW w zakresie naboru kandydatów na 
wolne stanowiska oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych31. Ponadto,  
w 2015 r. zostały opracowane w MUW „Zasady sporządzania opisu stanowisk pracy 
w służbie cywilnej”, zgodnie z którymi opracowano opisy dla poszczególnych 
stanowisk WSC. Opis stanowiska służy m.in. przygotowaniu naboru, tj. pozwala 
określić, jakie zadania mają być realizowane na danym stanowisku oraz jakie 
kompetencje są niezbędne do ich wykonywania. Ze spełnieniem określonych 
w opisie wymagań dotyczących wyższego stanowiska wiążą się również awanse 
wewnętrzne dokonywane w ramach WSC. 

              (akta kontroli tom I str. 145, 163, 168, 399-419) 

5. W MUW nie opracowano dokumentu określającego politykę informacyjną 
w zakresie spraw związanych z obsługą cudzoziemców. Natomiast, zgodnie 
z Systemem zarządzania jakością obowiązującym w MUW, informacje dla 
cudzoziemców (Karty Informacyjne) zostały zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu. Ponadto na stronie www.mazowieckie.pl znajdują się informacje na temat 
wszystkich spraw realizowanych w WSC. W siedzibie WSC udostępniono także, 
w formie wizualnej, szereg informacji dotyczących zasad i procedur obsługi 
cudzoziemców (co opisano w pkt 3 i 6 obszaru pierwszego). 

   (akta kontroli tom I str. 145-148, 163, tom II str. 1-575) 

6. W okresie objętym kontrolą MUW nie organizował szkoleń w zakresie spraw 
związanych z cudzoziemcami dla osób i podmiotów zewnętrznych. WSC organizuje  
tzw. dni otwarte, w ramach których prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne 
dla cudzoziemców, tematycznie związane z legalizacją pobytu i pracą 
cudzoziemców w Polsce (ostatnio 13 października 2018 r.). Ponadto pracownicy 
WSC uczestniczyli w dniach otwartych organizowanych na uczelniach wyższych, 
podczas których udzielali informacji na temat legalizacji pobytu studentów 
i naukowców. 

    (akta kontroli tom III str. 2, 23, 103-112) 

7. Wyniki 47 ankiet przeprowadzonych wśród cudzoziemców, załatwiających sprawy 
w WSC, wykazały32, że poziom ich zadowolenia wynosi blisko 100%33 w zakresie: 
obsługi, udzielonych informacji, przygotowania merytorycznego pracownika, 
czytelności materiałów informacyjnych, warunków lokalowych. Na brak trudności 
podczas załatwiania sprawy w WSC wskazało 93,5% ankietowanych, z pozostałych 
4,3% nie uzyskało żadnych informacji, a 2,2% otrzymało informacje błędne lub 
                                                      
30 System, z uwagi na ogromne obciążenie często się zawieszał. Z uwagi na fakt, że największe obciążenie 

dotyczyło zapisów na złożenie wniosku o zezwolenie na pracę - w 2018 r. podjęto decyzję o zmianie formy 
zapisu – poprzez formularz kontaktowy. 

31 Zarządzenia Dyrektora Generalnego MUW. 
32 Nie wszyscy ankietowani odpowiedzieli na każde pytanie. 
33 Odpowiedzi tak i raczej tak. 

http://www.mazowieckie/
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niepełne. Zadowolonych z czasu oczekiwania na załatwienie sprawy było 86,7% 
ankietowanych; niezadowolonych było 11,1%. Bez problemu do miejsca obsługi 
trafiło 77,7% ankietowanych, natomiast 22,2% miało z tym problem.  

   (akta kontroli tom III str. 419-420) 

8. Działalność WSC w zakresie obsługi cudzoziemców w 2015 r. była objęta 
audytem firmy zewnętrznej, zleconym przez Wojewodę w celu usprawnienia 
funkcjonowania Wydziału. Rekomendacje z tego audytu zostały zrealizowane, m.in. 
w zakresie organizacji nowej siedziby WSC, zarządzania jakością (graficzne 
przedstawienie procedur obowiązujących w WSC). W 2016 r. w MUW 
przeprowadzona została kontrola NIK, która obejmowała m.in. przygotowanie  
i realizację zadań ustawowych w sprawach cudzoziemców. Wojewoda poinformował 
NIK o zrealizowaniu wniosków z tej kontroli, dotyczących aktualizacji procedur  
w zakresie wydawania zaproszeń oraz zezwoleń na pobyt na terenie RP oraz 
kontynuowania działań dla usprawnienia procesu wydawania decyzji w sprawie 
udzielania zezwoleń na pobyt na terenie RP.  
W 2018 r. (marzec, kwiecień) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości i terminowości prowadzenia 
postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na 
terytorium RP oraz wybranych zagadnień w obszarze polityki kadrowej w WSC, 
obejmującą 2017 r. Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, polegające na: 
nieterminowym załatwianiu spraw w zakresie legalizacji pobytu, niewyjaśnianiu 
przyczyn i niewskazywaniu osób odpowiedzialnych za przewlekłe prowadzenie 
postępowania w przypadku wniesienia zażalenia/ponaglenia, nieinformowaniu stron  
o niezałatwieniu sprawy w terminie, braku kryteriów nagradzania i ocen 
pracowników. Wojewoda poinformował o podjętych działaniach, tj. zmieniono 
organizację oddziałów zajmujących się prowadzeniem postępowań 
administracyjnych, wprowadzono kalendarz internetowy z możliwości umówienia się 
na przegląd akt, udoskonalono narzędzia bieżącego monitorowania spraw. Wskazał 
jednocześnie na dużą liczbę spraw w Wydziale oraz ograniczone zasoby kadrowe. 
Zwrócił ponadto uwagę na potrzebę uproszczenia procedury administracyjnej oraz 
przepisów ustawy o cudzoziemcach. 

   (akta kontroli tom III str. 276-418) 

9. Odnośnie trudności oraz ograniczeń w obszarze obsługi cudzoziemców 
Wojewoda wskazał, że: przepisy postępowania administracyjnego w zakresie 
legalizacji pobytu są bardzo skomplikowane zarówno dla cudzoziemców jak  
i urzędników je stosujących. Ponadto, prowadzenie sprawy w sposób tradycyjny, 
bez zastosowania technik cyfrowych, wieloetapowość procedury, niejednoznaczne 
prawo i jego interpretacja oraz wymogi biurokratyczne (tworzenie dodatkowych 
pism, odpowiedzi na skargi, etc.) oraz przewidziana mnogość ścieżek dostępu do 
procedury przy jednoczesnym ogromnym popycie na zatrudnienie cudzoziemców, 
negatywnie wpływa na prowadzone postępowania i bardzo obciąża organy 
prowadzące postępowanie. 

                  (akta kontroli tom IV str. 412-413) 

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

NIK pozytywnie ocenia działalność MUW w przedstawionym wyżej zakresie. 
Wojewoda, w celu usprawnienia systemu obsługi cudzoziemców, zgłaszał 
propozycje zmian aktów prawnych regulujących sprawy cudzoziemców i opiniował 
projekty tych aktów. W MUW wprowadzono system zarządzania ruchem klientów 
oparty na elektronicznym systemie kolejkowym. Zgodnie ze wspólnym dla całego 
MUW Systemem zarządzania jakością, informacje dla cudzoziemców zostały 
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu. Wyniki ankiet, przeprowadzonych  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w toku kontroli wśród cudzoziemców, wskazują na ich zadowolenie z poziomu 
obsługi przez WSC. 

W Urzędzie funkcjonują procedury odnoszące się do wszystkich pracowników MUW 
w zakresie naborów kandydatów na wolne stanowiska oraz podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. W 2015 r. opracowano zasady sporządzania opisu stanowisk pracy  
w służbie cywilnej. 

 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 

1. W okresie objętym kontrolę do WSC wpłynęło: 

- 345 wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej34; 
- 199 821 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielono 147 784 
zezwoleń; 
- 92 854 (w latach 2016-2018)35 wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy  
i pracę, udzielono 48 057 zezwoleń; 
- 559 (w latach 2016-2018)36 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy  
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 
udzielono 315 zezwoleń; 
- 86 731 wniosków o wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wpisano 83 742 
zaproszenia; 
- 23 005 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, udzielono 16 459 
zezwoleń; 
- 7 474 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
UE, udzielono 5 208 zezwoleń; 
- 21 884 wniosków o wydanie i wymianę dokumentów, wydano 21 718 dokumentów; 
- 262 594 wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę, udzielono 238 235 zezwoleń. 

W latach 2014 r. - 2018 r. (do 30 września) z urzędu wydano 169 451 kart pobytu. 

Liczba wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej w ww. okresie 
corocznie zmalała z 99 w 2014 r. do 28 w 2018 r. (30 września). 
Liczba wpisów zaproszeń do ewidencji zaproszeń zmalała z 19 716 w 2014 r.  
do 11 418 w 2018 r. (30 września). 

Liczba wniosków i wydanych decyzji w pozostałych sprawach wzrastała37. 

Według staniu na 30 września 2018 r. było 20 734 spraw w toku, dotyczących 
legalizacji pobytu38.  

                 (akta kontroli tom III str. 2-13, 24, 113-123) 

2. W wyniku badania 25 wybranych losowo spraw39, stwierdzono: 

a) w pięciu sprawach dotyczących, zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz 
w jednej - na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach40, w dniu złożenia 

                                                      
34 System Pobyt V.2 nie generuje danych w zakresie wydanych decyzji. 
35 Za lata 2014 i 2015 system Pobyt V.2 nie generuje danych. 
36 Za lata 2014 i 2015 system Pobyt V.2 nie generuje danych. 
37 Brak pełnych danych uniemożliwia przedstawienie dynamiki zmian w całym kontrolowanym okresie. 
38 W przypadku liczby pozostałych spraw w toku nie ma możliwości wygenerowania danych z systemów Pobyt 

V.2, ZC oraz EOD. 
39 W tym: 10 dotyczących zezwoleń na pracę, czterech zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, po dwie: odmowy 

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, po 
jednej sprawie dotyczącej: cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy 
w celu kształcenia się na studiach, zezwolenia na pobyt stały, wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń, 
wydania karty pobytu, wydania polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca, wydania tymczasowego 
polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. 

40 Nr: WSC-VII-D.6151.78.2017, WSC-VII-C.6151.53.2017, WSC-VII-A.6151.4860.2018.KD, WSC-VII-
B.6151.38831.2016, WSC-VII-R.6151.18269.2017 i WSC-II-A.6151.11408.2018. 
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wniosku, tj. przed rozpoznaniem złożoności sprawy, przekazano wnioskodawcom 
informację, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do trzech miesięcy. Wszystkie 
ww. sprawy zostały załatwione w terminach od 40 do 98 dni (z wyłączeniem 
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 
czynność).  

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; 

b) w pięciu sprawach41 WSC wystąpiło do innych organów, w trybie art. 109 ust. 1 
ustawy o cudzoziemcach, o informację w terminie od 16 dni do blisko dwóch 
miesięcy od dnia złożenia wniosku bądź jego uzupełnienia.  

Zgodnie z art. 35 § 1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać 
sprawy bez zbędnej zwłoki;  

c) w trzech sprawach42 pierwsze czynności WSC podjął po upływie terminu na 
załatwienia sprawy określonego w art. 35 § 3 kpa, tj. po ponad 30 dniach od dnia 
złożenia wniosku; 

d) w jednej sprawie43 o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, 
postępowanie zostało zakończone po upływie 135 dni od dnia złożenia wniosku,  
tj. 45 dni po terminie wskazanym w art. 210 ustawy o cudzoziemcach (trzy miesiące 
od dnia wszczęcia postępowania); 

e) w jednej sprawie44 wydano decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę przed 
upływem terminu uzyskania informacji w trybie z art. 109 ust. 1 ustawy  
o cudzoziemcach; 

f) w jednej sprawie45 wydano decyzję po terminie wskazanym w informacji do 
wnioskodawcy, nie zawiadamiając go o zmianie terminu; 

g) w jednej sprawie46 dwukrotnie wzywano stronę o uzupełnienie wniosku, mimo 
jego uzupełnienia po pierwszym wezwaniu; 

h) w trzech sprawach47 o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, 
nie pouczono pisemnie cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach  
i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nich 
obowiązkach, co wymagane jest z art. 7 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach; 

i) w ośmiu sprawach48 wpisy do systemu Pobyt V.2 o złożonych wnioskach  
i wydanych decyzjach nie były dokonywane na bieżąco,  
a dopiero po upływie od 2 do 30 dni; 

j) w przypadku 14 spraw49 nie prowadzono metryki sprawy, wymaganej art. 66a kpa. 

W pozostałym zakresie badane sprawy były załatwiane zgodnie z przepisami 
ustawy o cudzoziemcach, ustawy o promocji zatrudnienia i kpa. 

  (akta kontroli tom IV str. 1-298) 

                                                      
41 Nr: WSC-II-F.6151.6069.2018, WSC-VII-A.6151.4860.2018.HD, WSC-II-E.6151.17012.2018, WSC-VII-
B.6151.38831.2016 i WSC-II-A.6151.11408.2018. 
42 Nr: WSC-V.8671.25403.2018, WSC-II-F.6151.6069.2018 i WSC-IV.6157.12.2018. 
43 Nr WSC-VII-D.6152.1.2018.DJ. 
44 Nr WSC-VII-A.6151.4860.2018.KD. 
45 Nr WSC-VII.6151.11480.2018. 
46 Nr WSC-VII-R.6151.18269.2017. 
47 Nr: WSC-VII-A.6151.4860.2018.KD, WSC-II-E.6151.17012.2018 i WSC-II-A.6151.11408.2018. 
48 Nr: WSC-VII-D.6151.78.2017, WSC-VII-C.6151.53.2017, WSC-II-F.6151.6069.2018, WSC-VII-A.6151.4860. 

2018.KD, WSC-II-E.6151.17012.2018, WSC-VII-B.6151.38831.2016, WSC-VII-R.6151.18269.2017 i WSC-II-
A.6151.11408.2018. 

49 Nr: WSC-VII-D.6151.78.2017, WSC-VII-C.6151.53.2017, WSC-II-F.6151.6069.2018,  WSC-VII-A.6151.4860. 
2018.KD, WSC-II-E.6151.17012.2018, WSC-VII-B.6151.38831.2016, WSC-VII-R.6151.18269.2017, WSC-II-
A.6151.11408.2018, WSC-VII-D.6152.1.2018.PM, WSC-II-1.6151.4498.2017, WSC-IV.6157.34.2017, WSC-
IV.6157.5.2018, WSC-III.6157.5.2018 i WSC-IV.6157.12.2018. 
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3. W okresie objętym kontrolą Wojewoda nie korzystał z uprawnień określonych 
w art. 289 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, tj. do prowadzenia kontroli legalności 
pobytu cudzoziemców na terytorium RP.  

Wojewoda wyjaśnił, że posiada uprawnienie, a nie obowiązek prowadzenia kontroli 
legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP i tylko w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia postępowań w sprawach cudzoziemców. Ustawa o cudzoziemcach 
wskazuje sytuacje, w których nielegalny pobyt cudzoziemca nie jest przeszkodą do 
udzielenia danego rodzaju zezwolenia na pobyt50. W każdym postępowaniu 
administracyjnym, dotyczącym legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, 
prowadzonym przez Wojewodę na podstawie ustawy o cudzoziemcach, pracownicy 
WSC mają obowiązek ustalić, czy cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski 
legalnie. W przypadkach, w których nielegalny pobyt cudzoziemca stanowi 
przesłankę do odmowy danego rodzaju zezwolenia pobytowego, wojewoda wydaje 
decyzję odmowną i informuje organ Straży Granicznej właściwy ze względu na 
miejsce pobytu cudzoziemca, o odmowie udzielenia lub o cofnięciu zezwolenia na 
pobyt, gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna (art. 112 ust. 151), a obecnie 
o odmowie udzielenia zezwoleń na pobyt, o ich cofnięciu, gdy decyzje stają się 
ostateczne, oraz o innych rozstrzygnięciach, których skutkiem byłby nielegalny 
pobyt cudzoziemca (art. 299 ust. 10 w zw. z ust. 6 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach).  

Ponadto Wojewoda wskazał, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy nim 
a Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kontrole legalności 
pobytu przeprowadza w siedzibie Wydziału Straż Graniczna, w ramach swoich 
ustawowych zadań. 

                   (akta kontroli tom III str. 1, 19-20) 

4. Wojewoda ustalił kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców52,  
o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia. Ustalenie kryteriów 
poprzedzono zasięgnięciem opinii Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. W rozporządzeniu Wojewody z dnia 25 stycznia 
2016 r. wskazano, że przy wydawaniu zezwoleń na wykonywanie zawodów 
kierowcy autobusu i kierowcy ciągnika siodłowego nie wymaga się uwzględnienia 
informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust.1 pkt 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia. W ww. rozporządzeniu określono przypadki, w których zezwolenie na 
pracę wydaje się na okres krótszy niż wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia 
na pracę, tj. gdy wniosek: 
-  jest złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, którego siedziba 
lub miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 
od rozpoczęcia jej prowadzenia nie upłynął okres dłuższy niż rok; 
-  jest złożony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, który ubiega się 
o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, któremu zamierza powierzyć wykonywanie 
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; 
- dotyczy zatrudnienia cudzoziemca do wykonywania prac pielęgnacyjno-
opiekuńczych lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie 
domowym; 

                                                      
50 Są to np.: zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca z obywatelem polskim, pobyt czasowy ze względu na 

okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, pobyt cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi, 
prowadzenie życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. 

51 Obowiązywał do dnia 11 lutego 2018 r. 
52 Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania 

zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego. Wcześniej obowiązywało 
Rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania 
zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego. 
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-  dotyczy wydania zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88 pkt 3 i 4 ustawy,  
w przypadku, gdy cudzoziemiec jest oddelegowany na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej do podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy 
niż rok; 
-  dotyczy cudzoziemca, który pełni funkcję w zarządzie podmiotu, który w roku 
podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż  
12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim 
kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 oraz nie zatrudniał na 
czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku 
poprzedzającego złożenie wniosku, co najmniej dwóch pracowników, którzy  
nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. 
                   (akta kontroli tom I str.146, 163-164, 420-456) 

5. W okresie objętym kontrolą Wojewoda realizował obowiązek przekazywania 
ministrowi właściwemu do spraw pracy informacji o realizacji w roku poprzednim 
zadań w zakresie nadzoru i kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy 
o promocji zatrudnienia, w terminie wynikającym z art. 114a ww. ustawy. 

Wojewoda w okresie objętym kontrolą, w ramach przysługujących mu uprawnień 
nadzorczych, wynikających z art. 10 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, 
przeprowadził pięć kontroli w urzędach pracy w zakresie realizacji zadań starosty 
związanych z badaniem i analizowaniem sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 
W przypadku czterech kontroli (dwie w 2014 r., po jednej w 2015 r. i 2016 r.) 
Wojewoda, wobec braku nieprawidłowości, nie wydał zaleceń pokontrolnych. 
W kontroli z 2017 r. Wojewoda wydał dwa zalecenia pokontrolne, dotyczące 
przyjmowania kompletnych zgłoszeń krajowych ofert pracy zawierających wszystkie 
wymagane dane53 oraz wydawania dokumentu pn. informacja starosty na temat 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu, powierzającemu 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminach określonych w art. 88c ust. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia. Wyżej wymienione zalecenia zostały zrealizowane.  
Poza ww. kontrolami, przeprowadzono w 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Płońsku kontrolę dotyczącą przygotowania organizacyjnego oraz realizacji zadań 
w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz 
zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem wykorzystania środków na 
wsparcie powiatowych urzędów pracy w celu usprawnienia obsługi. W wyniku tej 
kontroli wydano zalecenia dotyczące podjęcia działań w kierunku pełniejszego 
wykorzystania potencjału kadrowego i sprzętowego w celu zoptymalizowania 
prowadzonych postępowań wobec cudzoziemców (np. utworzenia punktu 
konsultacyjnego wspierającego klientów przy wypełnianiu dokumentów oraz 
czasowe zwiększenie zatrudnienia w przewidywanych okresach wzmożonego 
napływu wniosków) i przekazania osiągniętych dochodów na rachunek MUW. 
Kierownik PUP w Płońsku zobowiązał się do realizacji ww. zaleceń pokontrolnych 
oraz przekazał środki na rachunek MUW. 

     (akta kontroli tom I str. 144, 150, 168, tom IV str. 319-373) 

6. Wojewoda realizował obowiązek wynikający z art. 429 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 
ustawy o cudzoziemcach, prowadząc rejestry w sprawach cudzoziemców w oparciu 
o system informatyczny Pobyt V.2. Administratorem systemu był Szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców. W sprawach z zakresu wykonywania pracy przez 
cudzoziemców na terytorium RP, Wojewoda prowadził rejestr spraw 

                                                      
53 Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji oraz trybów i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 667). 
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dotyczących zezwoleń na pracę w systemie teleinformatycznym o nazwie ZC54  
(zgodnie z art. 90c ust. 1 i ust. 3 pkt 155 ustawy o promocji zatrudnienia). 
Administratorem danych jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
W wyniku oględzin56 trzech rejestrów stwierdzono, iż w rejestrach zezwoleń na 
pobyt czasowy i zezwoleń na pobyt stały przechowywane były informacje określone 
w art. 430 ustawy o cudzoziemcach, a w przypadku rejestru zezwoleń na pracę 
gromadzono dane wymagane art. 90c ust. 6-9 ustawy o promocji zatrudnienia, przy 
czym w tym rejestrze, w czterech sprawach57, nie ujęto danych dotyczących 
podstawowych obowiązków na stanowisku pracy (art. 90 c ust. 9 pkt 2 ustawy  
o promocji zatrudnienia), a w jednej z tych spraw58 nie zamieszczono również 
informacji o dacie wydania i dacie ważności dokumentu podróży (art. 90c ust. 8 pkt 
6 ww. ustawy). 

(akta kontroli III str. 1, 20-21, 25, tom IV str. 195, 202-207, 374-411) 

7. W badanym okresie Wojewoda wypełnił, wynikający z corocznie wydawanych 
rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej59, obowiązek terminowego sporządzania i przekazania półrocznych 
sprawozdań o wydawanych zezwoleniach na pracę w RP (tj. sprawozdań MPiPS-04 
lub MRPiPS-04). Sprawozdania generowano z rejestru zezwoleń na pracę, 
prowadzonym w systemie ZC. 

 (akta kontroli tom I str. 144, 149-150, 168, 171-179, tom IV str. 404-405, 411) 

8. W latach 2014-2018 MUW nie kierował zawiadomień o popełnieniu czynów,  
o których mowa w art. 464 i 465 ustawy o cudzoziemcach.  

Wojewoda wyjaśnił, że zadania wynikające z art. 464 i 465 ustawy o cudzoziemcach 
nie są w jego kompetencji - nie prowadził działań mających na celu identyfikowanie 
osób, które spełniają przesłanki z ww. artykułów. Organem właściwym w tym 
zakresie jest Straż Graniczna. W tego rodzaju sytuacji, pracownicy WSC wzywają 
funkcjonariuszy Straży Granicznej celem zweryfikowania, czy przypadek 
wymieniony ww. przepisach ma faktycznie miejsce. Straż Graniczna prowadzi 
wówczas postępowanie we własnym zakresie.  

Podobnie zawiadomienia do Straży Granicznej kierowane są w przypadku 
podejrzenia, że przedstawiony w postępowaniu dokument został podrobiony (art. 
270-276 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny60). Najpierw pracownicy 
dokonują oględzin dokumentu organoleptycznie, następnie samodzielnie 
sprawdzają za pomocą urządzeń np. Regula 4307, czy dokument nosi znamiona 
podrobienia, a jeśli tak, to przygotowywana jest notatka służbowa, a następnie 
dokumenty przekazywane są wraz z informacją o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa do Straży Granicznej, celem weryfikacji i dalszego postępowania. 
Straż Graniczna prowadzi w tym zakresie własne postępowanie, dokonując 
ekspertyz kryminalistycznych, wzywając świadków itp., następnie kieruje sprawę do 
prokuratury. Informacje, takie jak: ekspertyza kryminalistyczna są dokumentami, 

                                                      
54 Zatrudnianie cudzoziemców. 
55 Przepis ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. 
56 Przeprowadzonych w dniu 15 i 16 listopada 2018 r.  
57 Nr: WSC-V.8671.1250.2018, WSC-V.8671.2690.2018, WSC-V.8671.3889.2018 i WSC-V.8671.5221.2018. 
58 Nr WSC-V.8671.5221.2018. 
59 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159, ze zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r.  
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330, ze zm.); 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, ze zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r.  
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, ze zm.); 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471). 

60 Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm., dalej: kk. 
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które mogą mieć wpływ na zakończenie postępowania. Wojewoda, choć posiada 
uprawnienia do dokonywania tych samych czynności co Straż Graniczna, jako 
cywilna służba migracyjna nie posiada wystarczających zasobów, doświadczenia, 
wiedzy i narzędzi, by móc prowadzić działania zmierzające do wykrywania takich 
przypadków. 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 270-276 kk 
skierowano: w 2015 r. w 126 sprawach, w 2016 r. - 108, w 2017 r. i 2018 r. - po 
około 60 spraw.  

Wojewoda poinformował, że nie jest możliwe pozyskanie dokładnych danych w tym 
zakresie, ponieważ nie jest prowadzony odrębny rejestr zawiadomień/wniosków 
dotyczących czynów wynikających z wyżej wskazanych przepisów. Powyższe dane 
opierają się na przybliżonych liczbach, opartych na pamięci pracowników 
i zachowanych pismach w formie elektronicznej. 

Wojewoda poinformował także, że dane o zawiadomieniach z art. 120 ust. 1-11 
ustawy o promocji zatrudnia nie są możliwe do wykazania, ponieważ nie jest 
prowadzony odrębny rejestr zawiadomień/wniosków dotyczących czynów 
wynikających z ww. artykułu. W przypadkach wymienionych w art. 120 ustawy 
o promocji zatrudnienia, Wojewoda zawiadamiał Państwową Inspekcję Pracy 
w konkretnej sprawie. Doświadczenie lat poprzednich wskazuje, że zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgłaszane przez Wojewodę były umarzane, 
z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu.  

(akta kontroli III str. 7, 16-18, 24, 149-188) 

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

1. W pięciu sprawach dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz w jednej 
- na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach61, w dniu złożenia wniosku,  
tj. przed rozpoznaniem złożoności sprawy przekazano wnioskodawcom informację,  
że sprawa zostanie załatwiona (tj. wydana decyzja) w terminie do trzech miesięcy. 
             (akta kontroli IV str. 66-72, 73-74, 77-78, 90-91,  

 95-102, 108-109, 121-122, 129-130) 

Dyrektor WSC wyjaśniła m.in., że wyznaczając taki termin uwzględniono termin na 
uzyskanie informacji od innych organów (w trybie art. 109 ustawy o cudzoziemcach), 
który wynosi 30 dni, a w szczególnych przypadkach może być przedłużony do 60 
dni. W roku 2018 Straż Graniczna przedłużyła opiniowanie do 60 dni w ponad 2000 
postępowań. Ponadto Wojewoda stwierdził, że informowanie strony odrębnym 
pismem o terminie wydania decyzji, po analizie materiału dowodowego, pomimo 
osobistego złożenia wniosku naraziłoby organ na znaczne koszty finansowe 
związane z wysyłką korespondencji. 

  (akta kontroli tom IV str. 299, 302, 308-317) 

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że przepisy kpa 
jednoznacznie określają, jaki jest termin załatwiania spraw w zależności od jej 
złożoności, zatem wyznaczanie terminu załatwienia sprawy powinno odbywać się 
z uwzględnieniem tych regulacji. Konieczność 30-dniowego oczekiwania na opinię 
innych organów nie uzasadnia zatem stosowania praktyki wyznaczania „z góry” 
trzymiesięcznego terminu na załatwienie sprawy, podczas, gdy przepisy kpa 
przewidują najwyżej dwumiesięczny termin i to wyjątkowo w sprawach szczególnie 
skomplikowanych. Nie uzasadniają tej praktyki również przyszłe niepewne zdarzenia 
(np. przedłużenia do 60 dni terminu udzielenia informacji przez inne organy), 
bowiem w takich przypadkach kpa przewiduje przedłużenie prawidłowo ustalonego 
                                                      
61 Nr: WSC-VII-D.6151.78.2017, WSC-VII-C.6151.53.2017, WSC-VII-A.6151.4860.2018.KD, WSC-VII-

B.6151.38831.2016, WSC-VII-R.6151.18269.2017 i WSC-II-A.6151.11408.2018. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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terminu z obowiązkiem poinformowania strony o przyczynach jego przedłużenia 
i o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ nie może też uzasadniać odstąpienia 
od trybu załatwiania spraw określonego w kpa koniecznością poniesienia kosztów 
postępowania administracyjnego. 

2. W pięciu sprawach62 WSC wystąpiło, w trybie art. 109 ust. 1 ustawy 
o cudzoziemcach, do innych organów o informację w terminie od 16 dni do blisko 
dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku bądź jego uzupełnienia.  

    (akta kontroli tom IV str. 66-72, 85, 92-93, 95-102, 104, 110, 131) 
Dyrektor WSC wyjaśniła, że było to spowodowane zbyt małą liczbą pracowników 
realizujących zadania w stosunku do lawinowego wzrostu wpływających wniosków 
legalizacyjnych. 

(akta kontroli tom IV str. 299, 302-303) 
3. W trzech sprawach63 pierwsze czynności WSC podjął po upływie terminu na 
załatwienia sprawy określonego w art. 35 § 3 kpa, tj. po ponad 30 dniach od dnia 
złożenia wniosku. 

   (akta kontroli tom IV str. 66-72, 81, 206-211, 286-288, 292) 
Dyrektor WSC wyjaśniła, że było to spowodowane zbyt małą liczbą pracowników  
i zaległościami, a w jednej sprawie również zbyt późnym i omyłkowym przekazaniem 
sprawy przez kancelarię do Oddziału Legalizacji Pobytu. 

   (akta kontroli tom IV str. 299-300, 303, 306-307, 318) 

4. W jednej sprawie64 o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, 
postępowanie zostało zakończone po upływie 135 dni od dnia złożenia wniosku,  
tj. 45 dni po terminie wskazanym w art. 210 ustawy o cudzoziemcach (trzy miesiące 
od dnia wszczęcia postępowania). 

   (akta kontroli tom IV str. 133-138) 
Dyrektor WSC wyjaśniła, że powodem tego było przeniesienie pracownika, któremu 
przydzielono sprawę, do innej komórki WSC w związku z jego niską efektywnością 
pracy na stanowisku ds. postępowań administracyjnych.  

  (akta kontroli tom IV str. 299, 303) 

5.  W jednej sprawie65 wydano decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę 
przed upływem terminu uzyskania informacji w trybie art. 109 ust. 1 ustawy  
o cudzoziemcach. 

(akta kontroli tom IV str. 66, 69-70, 92-94) 
Dyrektor WSC wyjaśniła, że przyczyną tej sytuacji był błąd pracownika 
przygotowującego rozstrzygnięcie, który nie zwrócił uwagi na termin opiniowania. 
Dokumenty były wystarczające do udzielenia zezwolenia.  

  (akta kontroli tom IV str. 299, 303) 

6.  W jednej sprawie66 wydano decyzję po terminie wskazanym w informacji do 
wnioskodawcy, nie informując go o zmianie terminu. 

   (akta kontroli tom IV str. 95-102, 129-130, 132) 
Dyrektor WSC wyjaśniła, że było to spowodowane zbyt dużą liczbą spraw do 
załatwienia w tym dniu przez pracownika.  

  (akta kontroli tom IV str. 299, 303) 
7.  W jednej sprawie67 dwukrotnie wzywano stronę do uzupełnienia wniosku, mimo 
jego uzupełnienia po pierwszym wezwaniu. 

  (akta kontroli tom IV str. 95, 97, 121-122, 124-125) 

                                                      
62 Nr: WSC-II-F.6151.6069.2018, WSC-VII-A.6151.4860.2018.KD, WSC-II-E.6151.17012.2018, WSC-VII-
B.6151.38831.2016 i WSC-II-A.6151.11408.2018. 
63 Nr: WSC-V.8671.25403.2018, WSC-II-F.6151.6069.2018 i WSC-IV.6157.12.2018. 
64 Nr WSC-VII-D.6152.1.2018.DJ. 
65 Nr WSC-VII-A.6151.4860.2018.KD. 
66 Nr WSC-VII.6151.11480.2018. 
67 Nr WSC-VII-R.6151.18269.2017. 
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Dyrektor WSC wyjaśniła, że najprawdopodobniej dokument uzupełniający nie trafił 
do pracownika prowadzącego postępowanie.  

  (akta kontroli tom IV str. 299, 304) 

8. W trzech sprawach68 o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, 
nie pouczono cudzoziemca pisemnie o zasadach i trybie postępowania oraz  
o przysługujących mu prawach i ciążącym na nim obowiązkach, co wymagane jest  
z art. 7 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. 

 (akta kontroli tom IV str. 66, 95) 

Dyrektor WSC wyjaśniła, że przyczyną tego było zastosowanie niewłaściwego 
wzoru pisma. 

(akta kontroli tom IV str. 299, 304-305) 

9. W ośmiu sprawach69 wpisy do systemu Pobyt V.2 o złożonych wnioskach  
i wydanych decyzjach nie były dokonywane na bieżąco, a dopiero po upływie od 
dwóch do 30 dni. 

  (akta kontroli tom IV str. 66, 71, 95, 100) 

Dyrektor WSC wyjaśniła, że spowodowane to było brakami kadrowymi i dużą liczbą 
wpływających wniosków. Ponadto Wojewoda stwierdził, że nieekonomiczne  
i nieuzasadnione wydaje się przeniesienie na urzędników obowiązku dosłownego 
przepisywania 17 stronicowego wniosku o pobyt czasowy do SI Pobyt. 

     (akta kontroli tom IV str. 299-300, 306) 

10. W przypadku 14 spraw70 nie prowadzono metryki, wymaganej art. 66a kpa. 
(akta kontroli tom IV str. 66, 71, 95, 100, 133, 135, 139-143, 233, 236-237, 277-291) 

Dyrektor WSC wyjaśniła, że metryki spraw są założone w formie elektronicznej  
w EOD71, natomiast nie są na bieżąco aktualizowane z uwagi na optymalizację 
procesu. Zbyt duża liczba spraw przypadająca na jednego pracownika nie pozwala 
na bieżące uzupełnianie metryki sprawy. Należy jednak wskazać, że w przypadku 
zaskarżenia decyzji do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Sądu, a także 
w przypadku wniesienia ponaglenia i przekazania akt do organu II instancji, metryki 
sprawy są uzupełniane, drukowane i wraz z aktami przekazywane do właściwej 
jednostki.   

  (akta kontroli tom IV str. 300, 305) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, należy zauważyć, że nie wszystkie decyzje 
są zaskarżane i metryka nie jest prowadzona dla organów odwoławczych, a stanowi 
obowiązkową część akt sprawy i winna być na bieżąco aktualizowana.   

11.  W Rejestrze zezwoleń na pracę w czterech sprawach72 (na pięć badanych) 
nie ujęto danych dotyczących podstawowych obowiązków na stanowisku pracy  
(art. 90c ust. 9 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia), a w jednej z tych spraw73 
dodatkowo również informacji o dacie wydania i dacie ważności dokumentu podróży 
(art. 90c ust. 8 pkt 6 ww. ustawy). 

(akta kontroli tom IV str. 195, 202-207) 

Dyrektor WSC wyjaśniła, że w przedmiotowych sprawach nie wprowadzono 
wskazanych danych do systemu ZC z uwagi na to, że system nie wymusza wpisania 

                                                      
68 Nr: WSC-VII-A.6151.4860.2018.KD, WSC-II-E.6151.17012.2018 i WSC-II-A.6151.11408.2018. 
69 Nr: WSC-VII-D.6151.78.2017, WSC-VII-C.6151.53.2017, WSC-II-F.6151.6069.2018, WSC-VII-A.6151. 

4860.2018.KD, WSC-II-E.6151.17012.2018, WSC-VII-B.6151.38831.2016, WSC-VII-R.6151.18269.2017 
i WSC-II-A.6151.11408.2018. 

70 Nr: WSC-VII-D.6151.78.2017, WSC-VII-C.6151.53.2017, WSC-II-F.6151.6069.2018,  WSC-VII-A.6151. 
4860.2018.KD, WSC-II-E.6151.17012.2018, WSC-VII-B.6151.38831.2016, WSC-VII-R.6151.18269.2017, 
WSC-II-A.6151.11408.2018, WSC-VII-D.6152.1.2018.PM, WSC-II-1.6151.4498.2017, WSC-IV.6157.34.2017, 
WSC-IV.6157.5.2018, WSC-III.6157.5.2018 i WSC-IV.6157.12.2018. 

71 Elektroniczny Obieg Dokumentów. 
72 Nr: WSC-V.8671.1250.2018, WSC-V.8671.2690.2018, WSC-V.8671.3889.2018 i WSC-V.8671.5221.2018. 
73 Nr WSC-V.8671.5221.2018. 
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tych danych w celu skutecznego zapisania sprawy w systemie i nadania jej 
sygnatury. Należy zauważyć, że są to dane, które nie widnieją na generowanej  
z systemu decyzji w zakresie zezwolenia na pracę i tym samym nie są kluczowe do 
właściwego jej wydania. Ponadto, przy tak dużej liczbie spraw oczekujących na 
wprowadzenie do systemu, w celu zapewnienia bieżącej ich rejestracji, 
wprowadzane były najbardziej istotne dane. 

  (akta kontroli tom IV str. 300, 307) 

Wojewoda, realizując zadania w sprawach cudzoziemców wynikające z ustawy  
o promocji zatrudnienia, ustalił kryteria wydawania zezwoleń na pracę oraz  
w ramach uprawnień nadzorczych, przeprowadził kontrole zadań z zakresu spraw 
cudzoziemców wykonywanych przez urzędy pracy. Współpracował m.in. ze Strażą 
Graniczną w sprawach ujawniania wykroczeń i przestępstw związanych z pobytem  
i pracą cudzoziemców. Prowadził wymagane rejestry w sprawach cudzoziemców  
i prawidłowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie 
wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców 
i polegały głównie na nieterminowym wydawaniu rozstrzygnięć i nieuzasadnionym 
przedłużaniu terminów na załatwienie sprawy, nieinformowaniu cudzoziemca 
o zasadach i trybie postępowania oraz przysługujących mu prawach i ciążących na 
nim obowiązkach, nieprowadzeniu metryk w sprawach, opieszałym rejestrowaniu 
w Pobyt V.2 rozstrzygnięć wydawanych w prowadzonych postępowaniach. Ponadto 
w rejestrze zezwoleń na pracę cudzoziemców nie ujęto wszystkich wymaganych 
danych. Powyższe nieprawidłowości wynikały z dużej rotacji kadr oraz 
zwiększającego się obciążenia pracowników MUW liczbą przypadających spraw. 

 

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

 

NIK zwraca uwagę, że praktyka wyznaczania cudzoziemcom trzymiesięcznego 
terminu załatwienia sprawy, niezależnie od jej złożoności, jest sprzeczna 
z zasadami załatwiania spraw, określonymi w kpa.  
 
NIK wnosi o: 

1. Zapewnienie terminowego załatwiania spraw cudzoziemców, a w przypadku 
przedłużenia terminu, informowanie o przyczynach zwłoki ze wskazaniem nowego 
terminu i pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia. 

2. Dokonywanie na bieżąco wpisów o złożonych wnioskach i wydanych decyzjach 
do systemu Pobyt V.2.  

3. Aktualizowanie metryk prowadzonych spraw. 

4. Wprowadzanie wszystkich wymaganych danych do rejestru zezwoleń na pracę.  

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 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, dnia     stycznia 2019 r. 
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