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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: „MRPiPS” lub 
„Ministerstwo”), ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

 
Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od dnia 16 listopada 
2015 r. (dalej: „Minister Pracy”). 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił 
Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej od dnia 
18 listopada 2011 r. do dnia 16 listopada 2015 r. 

Planowanie wielkości napływu cudzoziemców z punktu widzenia potrzeb polskiej 
gospodarki. 

 
Od dnia 1 maja 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w 2018 r.1. 

 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu. 

 

 
1. Grzegorz Fikus, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LWR/202/2018 z dnia 18 września 2018 r. 

2. Joanna Marczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWR/212/2018 z dnia 4 października 2018 r. 

3. Marcin Kaliński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/201/2018 z dnia 18 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
 
1 Tj. w dniu 14 grudnia 2018 r. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. – dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Ministerstwo podejmowało działania mające na celu 
realizację zadań związanych z planowaniem wielkości napływu cudzoziemców 
z punktu widzenia potrzeb polskiej gospodarki. 

Stan zatrudnienia pracowników MRPiPS zajmujących się bezpośrednio sprawami 
związanymi z cudzoziemcami był adekwatny do realizowanych zadań. Pracownicy ci 
byli merytorycznie przygotowani do wykonywania obowiązków z tego zakresu. 
Niemniej stwierdzono pojedynczy przypadek niecelowego obniżenia, w trakcie 
zatrudnienia, wymagań w zakresie kompetencji językowych dotyczących stanowiska 
naczelnika wydziału, co nie miało jednak znaczącego wpływu na działalność 
Ministerstwa w zakresie obsługi spraw związanych z cudzoziemcami. 

MRPiPS podejmowało działania w celu realizacji zadań dotyczących polityki 
migracyjnej, odpowiadającej potrzebom rynku pracy ujętym w Krajowym Planie 
Działań na rzecz Zatrudnienia (dalej: „KPDZ”) na lata 2015-2017 i na rok 2018. 
Dokumenty te nie określały jednak ilościowych wskaźników realizacji zadań, w tym 
ich wartości docelowych, co utrudniało ocenę postępów, efektów i skuteczności tych 
planów, jak również ocenę ryzyka nieosiągnięcia planowanych działań (przyjętych 
założeń). 

Minister Pracy przygotowywał, koordynował i monitorował dokumenty o charakterze 
strategicznym w obszarze rynku pracy związanym z cudzoziemcami i migracjami 
zarobkowymi, brał także udział w pracach Krajowego Punktu Kontaktowego 
Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz aktywnie współpracował z organizacjami 
pozarządowymi i placówkami naukowo-badawczymi w tym zakresie. Pomimo że 
niektóre funkcjonujące i przygotowywane rozwiązania w zakresie dostępu 
cudzoziemców do polskiego rynku pracy sprzyjają ich związaniu z tym rynkiem na 
dłużej, to w okresie objętym kontrolą działania Ministerstwa nie koncentrowały się na 
wykorzystaniu takich możliwości. W ocenie NIK wprowadzone dotychczas ułatwienia 
nie stanowią gwarancji zatrzymania odpływu wykwalifikowanej siły roboczej 
cudzoziemców w niedalekiej przyszłości, np. w wyniku otwarcia kolejnych 
europejskich rynków pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej. 

Minister Pracy monitorował proces dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku 
pracy oraz uczestniczył w działaniach mających na celu wypracowanie dodatkowych 
narzędzi służących monitoringowi tego rynku. Jednakże Ministerstwo nie 
analizowało i nie projektowało przyszłych zobowiązań nadzorowanego Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych wobec ubezpieczonych cudzoziemców. W ocenie NIK 
brak analiz i projektowania zobowiązań ZUS wobec ubezpieczonych cudzoziemców 
może w przyszłości utrudnić prowadzenie polityki migracyjnej państwa, na którą 
wpływ winien mieć Minister Pracy jako członek Rady Ministrów. 

Należy uznać, że Minister Pracy realizował obowiązki wynikające z art. 4 ust. 7 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4 
(dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”), chociaż pochodzące z czerwca 2014 r. 
opracowanie pn.: „Ocena ryzyka oraz sektory działalności o szczególnym natężeniu 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 
dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce”, zostało przygotowane nierzetelnie, 
co skutkowało wątpliwościami odnośnie jego faktycznego uzgodnienia z ministrem 
właściwym do spraw wewnętrznych oraz wprowadzenia do stosowania. Nie 
dokonano również aktualizacji tego dokumentu, pomimo istnienia przesłanek 

                                                      
 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dz. U. z 2018 r. poz.1265, ze zm. 
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w postaci teraźniejszych wyzwań i problemów rynku pracy, odmiennych od danych 
z roku 2012 i lat wcześniejszych, stanowiących bazę do jego opracowania. Ponadto 
nieterminowo przekazano Komisji Europejskiej informację o liczbie 
przeprowadzonych w 2013 r. kontroli w zakresie powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 
na terytorium RP oraz procentowym udziale podmiotów powierzających 
wykonywanie pracy tym cudzoziemcom w każdym sektorze, tj. informację o której 
mowa w art. 4 ust. 7 pkt 2a ustawy o promocji zatrudnienia. 

Minister Pracy tworzył i upowszechniał materiały informacyjno-instruktażowe na 
potrzeby migracji zarobkowych i cudzoziemców oraz organizował seminaria 
i spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników urzędów wojewódzkich 
i powiatowych urzędów pracy w zakresie zadań związanych z cudzoziemcami na 
rynku pracy. 

Ponadto w sposób nieprawidłowy załatwiano wnioski, które wpłynęły do 
Ministerstwa w latach 2014-2018 w związku z napływem do Polski i zatrudnianiem 
cudzoziemców. Na sześć takich wniosków, wybranych losowo do szczegółowej 
kontroli NIK, aż w pięciu przypadkach nie dotrzymano terminu załatwienia sprawy, 
o którym mowa w art. 244 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego5 (dalej: „KPA”), jak również nie zawiadomiono 
wnioskodawców o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz 
o przewidywanym terminie załatwienia wniosku, do czego zobowiązywał art. 245 
KPA. 

III. Opis stanu faktycznego 
Planowanie wielkości napływu cudzoziemców z punktu 
widzenia potrzeb polskiej gospodarki 
1.1. W latach 2014 (maj) – 2018 (grudzień) sprawami bezpośrednio związanymi 
z cudzoziemcami zajmowali się pracownicy Departamentu Rynku Pracy MRPiPS 
(dalej: „DRP”) oraz Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS 
(dalej: „DPS”). Zatrudnienie w tym zakresie, w ww. departamentach, uległo 
zwiększeniu, bowiem według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 16 etatów6, 
natomiast według stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosiło 20 etatów7, przy 
czym ich faktyczne wykorzystanie wynosiło od 10 etatów (stan na dzień 31 grudnia 
2014 r.) do 16,8 etatów (stan na dzień 30 września 2018 r.). 

W okresie objętym kontrolą, na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą 
spraw dotyczących cudzoziemców, oprócz jednego przypadku8, nie odnotowano 
wakatów. 

Sekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed (dalej: „Sekretarz Stanu w MRPiPS”) 
wskazał, że wobec wzrostu liczby obsługiwanych spraw, jaki miał miejsce w 2018 r., 
pożądane jest dalsze wzmocnienie kadrowe DRP, zwłaszcza poprzez zatrudnienie 
osób z większym doświadczeniem w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania 
cudzoziemców. 

Na podstawie szczegółowej kontroli ośmiu akt osobowych pracowników DRP i DPS 
(zajmujących się sprawami związanymi z cudzoziemcami) ustalono, że: 

                                                      
 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 
6 13 etatów w DRP i trzy etaty w DPS. 
7 18 etatów w DRP i dwa etaty w DPS. 
8 Wakat od września do końca grudnia 2016 r. W tym czasie trwała procedura przeniesienia jednego pracownika 
z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po odejściu pracownika z DRP. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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1) wszyscy pracownicy legitymowali się wymaganym przepisami prawa 
wykształceniem i stażem pracy; 

2) w zakresie wymogów dotyczących znajomości języków obcych: [a] w sześciu 
przypadkach w opisach stanowisk pracy zawarto wymóg znajomości języka obcego9 
określając m.in. poziom jego znajomości; [b] w jednym przypadku (osoby 
zatrudnionej na stanowisku administratora – pracownika niebędącego członkiem 
korpusu służby cywilnej) nie wymagano znajomości jakiegokolwiek języka; 
[c] w jednym przypadku (naczelnika wydziału), do dnia 7 czerwca 2016 r. wymagano 
znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, a następnie 
zrezygnowano z tego wymogu; 

3) wszystkim pracownikom służby cywilnej zapewniono możliwość podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych poprzez stworzenie indywidualnych programów rozwoju 
zawodowego10 (siedem osób) oraz zapewnienie odpowiednich szkoleń (osiem 
osób). W latach 2014-2018 uczestniczyli oni łącznie w 42 szkoleniach; 

4) wszystkie zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy były aktualne oraz 
zawierały zadania realizowane przez tych pracowników. 

(akta kontroli str. 79-81, 464-466, 540-544, 559-718, 720-727, 729-730) 

1.2. W celu realizacji zadania 3.2 pn.: „Tworzenie polityki migracyjnej 
odpowiadającej potrzebom rynku pracy” określonego w Krajowym Planie Działania 
na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-201711 (dalej: „KPDZ 2015-2017”) Ministerstwo 
podjęło następujące działania: 

1) w 2015 r.: [a] wprowadzono zmiany w akcie wykonawczym do ustawy o promocji 
zatrudnienia, dotyczące m.in. swobodnego dostępu do rynku pracy dla studentów 
studiów stacjonarnych z państw trzecich niezależnie od rodzaju posiadanego tytułu 
pobytowego; [b] przygotowano nowe wytyczne dla urzędów pracy dotyczące 
rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
w kontekście przeciwdziałania nadużyciom i ochrony lokalnych rynków pracy; 
[c] realizowano prace (w tym robocze konsultacje) związane z implementacją 
dyrektywy 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej; [d] udoskonalono 
ogólnopolską bazę danych na temat zarejestrowanych oświadczeń i wydanych 
zezwoleń; [e] upowszechniono zaktualizowaną ulotkę na temat rejestracji 
oświadczeń w języku ukraińskim i opracowano nową ulotkę dotyczącą rejestracji 
oświadczeń skierowaną do pracodawców; [f] przygotowano analizy dotyczące 
zatrudnienia cudzoziemców, w oparciu o badanie ankietowe Publicznych Służb 
Zatrudnienia (dalej: „PSZ”) i pracodawców; 

2) w 2016 r.: [a] skierowano na Komitet Stały Rady Ministrów projekt ustawy 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw, w zakresie przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców 
(m.in. wdrożenie dyrektywy 2014/36/UE); [b] rozpoczęto projekt ze środków 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: „POWER”) dotyczący 
stworzenia narzędzia pozwalającego na ocenę funkcjonowania tzw. uproszczonej 
procedury dostępu do rynku pracy; [c] sporządzono szereg analiz na temat 
zatrudniania cudzoziemców (m.in. w oparciu o ankiety kierowane do PSZ); 
[d] prowadzono prace nad udostępnianiem odpowiednim służbom danych 
dotyczących zatrudniania cudzoziemców; 

                                                      
 
9 Przede wszystkim języka angielskiego. 
10 Programy te były ustalone przez bezpośrednich przełożonych, zaakceptowanych przez osoby kierujące daną 
komórką organizacyjną i zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego MRPiPS, co było zgodne z art. 108 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559). 
11 Uchwała Nr 28/2015 Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz 
Zatrudnienia na lata 2015-2017 (sygnatura: RM-111-32-15). 
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3) w 2017 r.: [a] kontynuowano projekt ze środków POWER dotyczący stworzenia 
narzędzia pozwalającego na ocenę funkcjonowania tzw. uproszczonej procedury 
dostępu do rynku pracy; [b] przygotowano kolejne analizy dotyczące zatrudniania 
cudzoziemców (m.in. w oparciu o ankiety kierowane do PSZ); [c] wprowadzono 
zmiany w przepisach w zakresie zatrudniania cudzoziemców (wynikające m.in. 
z konieczności implementacji tzw. dyrektywy sezonowej oraz poprawy zarządzania 
migracjami krótkookresowymi, w tym ograniczenia nadużyć) – w drodze ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku 
pracy oraz niektórych innych ustaw12 oraz sześciu rozporządzeń wykonawczych. 

Sekretarz Stanu w MRPiPS wskazał m.in., że: monitoring realizacji zadania 3.2 
prowadzony był poprzez proces przygotowania rocznych sprawozdań z realizacji 
KPDZ 2015-2017 (trzy sprawozdania), podczas obowiązywania KPDZ 2015-2017, 
z uwagi na stopniową realizację zadania 3.2, nie wskazywano na potrzebę jego 
modyfikacji, a zatem nie wprowadzano aktualizacji w tym zakresie. 

Drugi Sekretarz Stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz (dalej: „Sekretarz Stanu”), 
wskazując dlaczego proces zmian w zakresie rynku pracy dla cudzoziemców trwał 
tak (relatywnie) długo13 – podniósł, że: „zmiany przepisów dotyczących powierzania 
pracy cudzoziemców były wprowadzane stopniowo w związku z rozwojem prawa UE 
w zakresie przyjmowania obywateli państw trzecich w celu wykonywania pracy, jak 
również w celu dostosowania przepisów do potrzeb rynku pracy i przeciwdziałania 
obserwowanym nadużyciom. W ten sposób uniknięto perturbacji, jakie mogłyby 
wiązać się z wprowadzeniem radykalnych zmian i powodować znaczne utrudnienia 
w uzupełnianiu zasobów siły roboczej potrzebnej na rynku pracy. (…) wydane 
zostało rozporządzenie MPiPS z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, 
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia 
na pracę (…). W akcie tym doprecyzowano wymogi dotyczące oświadczeń 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ponadto, (…) wydano 
wytyczne dla powiatowych urzędów pracy, mające na celu ograniczenie 
obserwowanych nadużyć. W 2015 r. w MRPiPS prowadzono prace koncepcyjne nad 
sposobem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE 
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. (…) 
Ze względu na obowiązujące wówczas, znacznie prostsze zasady rejestracji 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, proces 
konsultacji i uzgodnień projektu był trudny i długotrwały, również na etapie 
uzgodnień w ramach Komitetu do Spraw Europejskich, Komitetu do Spraw 
Cyfryzacji, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów”. 

(akta kontroli str. 4-11, 20-35, 467-469, 553, 555-556) 

1.3. W celu realizacji zdania 3.3 pn.: ”Migracje zarobkowe odpowiadające 
potrzebom rynku pracy” w Krajowym Planie Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 
201814 (dalej: „KPDZ 2018”) Ministerstwo w ramach poszczególnych, planowanych 
działań, podejmowało następujące czynności: 

1) „Monitorowanie i ocena funkcjonowania obowiązujących od dnia 1 stycznia 
2018 r. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, których celem 
było m.in. wdrożenie tzw. dyrektywy sezonowej oraz poprawa zarządzania 

                                                      
 
12 Dz. U. poz. 1543. 
13 Dyskusje o potrzebie zmian w zakresie rynku pracy dla cudzoziemców pojawiły się w 2014 r., pierwszy projekt 
zmiany ustawy w tym zakresie – w 2015 r. 
14 Uchwała Nr 88/2018 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz 
Zatrudnienia na rok 2018 (sygnatura: RM-111-86-18). 
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migracjami zarobkowymi do Polski” – przeprowadzono cykliczne ankiety instytucji 
rynku pracy dotyczące m.in. obciążenia pracą w związku z realizacją rozwiązań, 
które weszły w życie z początkiem 2018 r.; monitoring przepisów odbywał się w toku 
wymiany informacji między resortem pracy, a urzędami wojewódzkimi i urzędami 
pracy, które na bieżąco, telefonicznie lub pisemnie zgłaszały swoje pytania i uwagi 
odnośnie wprowadzonych przepisów; 

2) „Współpraca z Departamentem Informatyki MRPiPS w zakresie doskonalenia 
narzędzi informatycznych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców” – 
prowadzono prace nad usprawnieniem wymiany danych z rejestrów zezwoleń 
i oświadczeń pomiędzy systemami teleinformatycznymi MRPiPS i innych instytucji 
zaangażowanych w procedury zatrudniania cudzoziemców w ramach projektu 
„Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. W ramach ww. projektu zaplanowano stworzenie 13 usług (produktów 
projektu), które do dnia 16 października 2018 r. zrealizowano w 60%. Realizacja 
ww. projektu przewiduje również wykonanie następujących funkcjonalności: 
[a] w Wortalu PSZ – opracowane i opublikowane zostaną treści dedykowanych dla 
cudzoziemców, które przetłumaczone zostaną na wybrane języki obce (min. trzy 
języki obce), prezentujące m.in. informacje o warunkach podjęcia i wykonywania 
pracy na terytorium RP; [b] Centralnej Bazy Ofert Pracy – umożliwiona zostanie 
prezentacja treści ofert pracy dedykowanych dla cudzoziemców, przetłumaczonych 
na wybrane języki obce (min. trzy języki obce) oraz (dodatkowo) planowane jest 
wykonanie API (Interfejsu Programistycznego Aplikacji) udostępniającego treści 
ofert pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych; [c] Centralnego Systemu 
Analityczno- Raportowego – rozszerzone zostaną mechanizmy zasileń oraz zakres 
danych o dotyczące nowych typów wniosków i decyzji w sprawach związanych 
z pracą cudzoziemców na terytorium RP oraz wykonane zostaną dodatkowe analizy 
i/lub raporty dotyczące wskazanego obszaru danych; 

3) „Przygotowywanie nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, w zależności 
od stwierdzanych potrzeb, służących zapewnieniu możliwość elastycznego 
reagowania na potrzeby rynku pracy” – prowadzono prace nad wprowadzeniem: 
[a] możliwości legalnej pracy cudzoziemca w ramach tzw. ścieżki krajowej, 
tj. w okresie od momentu złożenia wniosku o zezwolenie na pracę sezonową do 
czasu doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, nie 
dłużej niż 30 dni, a także nowego typu umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o pomocy 
przy zbiorach (obowiązuje od dnia 18 maja 2018 r.15); [b] rozwiązania polegającego 
na odstąpieniu od przeprowadzania tzw. testu rynku pracy w przypadku prawie 
300 wskazanych zawodów (obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.16); 

4) „Współpraca, w zakresie migracji zarobkowych, z innymi zaangażowanymi 
resortami w wypracowaniu nowej polityki migracyjnej” – uczestnictwo w pracach 
międzyresortowych zespołów: [a] ds. społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej 
(nieformalnego, koordynowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju17), oraz 
[b] ds. migracji18; 

                                                      
 
15 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 858). 
16 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu 
na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. poz. 1264). 
17 W toku prac tego Zespołu przygotowano dokument pn.: „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki 
migracyjnej”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w marcu 2018 r. Toczyły się też prace nad 
przygotowaniem dokumentu implementacyjnego dla tych Priorytetów. 
18 Na prośbę resortu spraw wewnętrznych aktualizowano dane i weryfikowano stan prawny na potrzeby 
wypracowania nowej polityki migracyjnej. 
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5) „Współpraca z KE i ICMPD oraz MIiR i GUS w ramach projektu „Labour Market 
Strategy in Poland”, w ramach środków europejskich z Programu Wsparcia Reform 
Strukturalnych” – uczestnictwo w spotkaniu (14 czerwca 2018 r.) 
z przedstawicielami Komisji Europejskiej (dalej: „KE”) i International Center for 
Migration Policy Development19; 

6) „Przeciwdziałanie wyłudzaniu wiz pracowniczych, koordynacja działania 
właściwych organów w kierunku systemowego wyeliminowania procederu 
wykorzystywania rejestracji oświadczeń do wyłudzania wiz pracowniczych 
i zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez przedsiębiorców 
zatrudniających zagranicznych pracowników (w tym zgłaszania do ubezpieczeń 
społecznych)” – wprowadzenie, w ramach nowelizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia, przepisów: [a] mających na celu zapobieganiu nadużyciom20; 
[b] promujących zawieranie z cudzoziemcami umów o pracę, jak i rzetelnych 
pracodawców; [c] regulujących funkcjonowanie systemów teleinformatycznych 
obejmujących dane dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom oraz wymianę 
informacji pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia, służbami kontrolnymi, takimi 
jak Straż Graniczna (dalej: „SG”), Państwowa Inspekcja Pracy (dalej: „PIP”), 
konsulatami RP, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”), Krajową 
Administracją Skarbową i Policją21; 

7) „Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie zatrudnianiu cudzoziemców” – 
opublikowano: [a] zasady zatrudniania cudzoziemców na stronie internetowej 
MRPiPS (w tym specjalna zakładka dedykowana zmianom, które weszły w życie 
w 2018 r.) oraz na stronie wortalu PSZ; [b] informacje na temat legalnego 
podejmowania pracy przez cudzoziemców, podstawowych praw pracowniczych 
i bezpieczeństwa (cykliczne ulotki kierowane do cudzoziemców, w ośmiu językach, 
dystrybuowane w Polsce i krajach pochodzenia cudzoziemców); [c] informacje 
dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców (ulotki kierowane do pracodawców). 
Opublikowano i wysłano 106 tys. ulotek dla pracodawców i 309 tys. ulotek dla 
cudzoziemców. 

Monitoring (analiza) funkcjonowania obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r. 
przepisu zawartego w art. 90a ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia22, polegał na: 
[a] skierowaniu do wszystkich starostów pisma, w którym podkreślono, że 
uzyskiwane środki finansowe powinny służyć wsparciu urzędów pracy 
w zapewnieniu odpowiedniej i sprawnej realizacji zadań, m.in. odpowiedniej liczby 
etatów; [b] zleceniu wojewodom przeprowadzenia (na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 
i art. 111 ustawy o promocji zatrudnienia) pozaplanowej kontroli starostów 
w zakresie przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań związanych 

                                                      
 
19 Tzw. „kick-off meeting”, na którym ICMPD (International Center for Migration Policy Development) 
przedstawiło główne założenia i harmonogram projektu „Labour Market Strategy in Poland”. Obecnie trwają 
prace wykonawców m.in. nad komponentem 1 (Analysis of selected instruments of labour migration policies with 
the purpose of elaborating recommendations for Poland), w którym analizowane będą wybrane instrumenty 
w zakresie zagranicznych polityk migracyjnych państw UE i ich ewentualne zastosowanie na gruncie polskim 
(DRP zgłaszał uwagi do przesłanych wersji konspektów projektu, jego zakresu merytorycznego i szczegółów 
harmonogramu). 
20 Obecnie wojewoda może odmówić wydania zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek 
o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca 
w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy 
innym osobom. Z takich samych powodów starosta może odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową lub 
wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 
21 Celem wyeliminowania m.in. podmiotów zalegających ze składkami na ubezpieczenie społeczne, czy też 
dopuszczających się innego typu nieprawidłowości w obszarze zatrudniania cudzoziemców. 
22 Zgodnie z którym w przypadku wpłaty dokonywanej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 50% tej wpłaty stanowi dochód 
powiatu. 



 

9 

z legalizacją pracy cudzoziemców, z uwzględnieniem wykorzystania środków na 
wsparcie powiatowych urzędów pracy w celu usprawnienia obsługi. 

(akta kontroli str. 12-19, 308-362, 462-490) 

1.4. W badanym okresie Minister Pracy: 

1) przygotowywał, koordynował i monitorował dokumenty o charakterze 
strategicznym (w tym programy i projekty) w obszarze rynku pracy związanym 
z cudzoziemcami i migracjami zarobkowymi. Działania Ministra Pracy polegały na: 
[a] pracach nad strategiami / programami / projektami (m.in. planem wdrażania 
dokumentu pn.: „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane 
działania”23, KPDZ 2015-201724 i KPDZ 201825, dokumentem implementacyjnym dla 
„Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego”26, „Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”27, „Priorytetami społeczno-
gospodarczymi polityki migracyjnej”28; [b] monitoringu realizacji KPDZ 2015-201729 
i dokumentu implementacyjnego „Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego”30; 

2) brał udział w pracach Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci 
Migracyjnej przygotowując m.in. wkłady do raportów krajowych dotyczących 
tematyki migracji oraz odpowiedzi na pytania formułowane przez państwa 
członkowskie; 

3) współpracował z instytucjami/organizacjami pozarządowymi i placówkami 
naukowo-badawczymi, w tym: [a] uczestnicząc w pracach grupy roboczej 
ds. migracji Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 
[b] współpracując z Ośrodkiem Badań nad Migracjami oraz WiseEuropa w ramach 
projektu pn.: „Stworzenie koncepcji narzędzia służącego ocenie jakości usług 
Publicznych Służb Zatrudniania szczebla lokalnego, regionalnego oraz centralnego 
w zakresie uproszczonego systemu dopuszczenia do pracy cudzoziemców oraz 
jego wdrożenie”; [c] organizując spotkania szkoleniowo-informacyjne dla organizacji 
pozarządowych31; [d] przekazując m.in. organizacjom pozarządowym ulotki na temat 
legalnego podejmowania pracy w Polsce. 

(akta kontroli str. 474-475, 1602-1608, 1810-1816, 1821-1887, 1907, 1915-1937) 

W badanym okresie działania MRPiPS nie koncentrowały się na zmianie charakteru 
dotychczasowej imigracji (z czasowej/zarobkowej na stałą). Ograniczały się do 
wprowadzenia jednostkowych ułatwień, w praktyce niestanowiących spójnego 
systemu narzędzi/mechanizmów służących zachęcaniu i wspieraniu cudzoziemców 
o ustabilizowanej sytuacji zawodowej do trwałego osiedlania się w Polsce. Nie 
opracowano bowiem dokumentu o charakterze strategicznym, z którego wynikałyby 
cele, kierunki, konkretne mechanizmy i przewidywane efekty polityki państwa w tym 

                                                      
 
23 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 2 grudnia 2014 r. Jesienią 2016 r., na wniosek Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Ministrów uznała dokumenty, tj. „Politykę migracyjną Polski – stan 
obecny i postulowane działania” jak i Plan wdrażania, za nieobowiązujące – działania ocenione przez Najwyższą 
Izbę Kontroli w kontroli nr P/16/036 – „Polityka imigracyjna państwa w latach 2014-2016”, jako niewystarczające 
(wystąpienie pokontrolne nr KPS.410.003.01.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.). 
24 Prace trwały od września 2014 r. do marca 2015 r. (tj. do momentu przyjęcia przez Radę Ministrów). 
25 Prace trwały od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. (tj. do momentu przyjęcia przez Radę Ministrów). 
26 Strategia przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 18 czerwca 2013 r., a dokument implementacyjny, zawierający 
narzędzia realizacji Strategii, przez Komitet Koordynacyjny ds. Prowadzenia Polityki Rozwoju – w dniu 
4 czerwca 2014 r. (ostateczne konsultacje z Ministrem Finansów zakończyły się w dniu 14 sierpnia 2014 r.). 
27 „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju […]” stanowi operacjonalizację „Planu na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju” (tzw. plan M. Morawieckiego, przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 16 lutego 
2016 r.). 
28 „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej” przyjęte w marcu 2018 r. przez Radę Ministrów. 
29 Sprawozdania przyjęte przez Radę Ministrów w dniach: 28 lipca 2016 r., 27 lipca 2017 r., 6 sierpnia 2018 r. 
30 Sprawozdania przyjęte przez Komitet Koordynacyjny ds. Prowadzenia Polityki Rozwoju w dniach: 4 marca 
2015 r. (za 2013 r.), 2 października 2015 r. (za 2014 r.), 27 grudnia 2016 r. (za 2015 r.), 25 maja 2018 r. 
(za 2016 r.). 
31 Organizacja spotkań w dniach: 17 czerwca 2015 r., 28 grudnia 2017 r., 18 stycznia 2018 r. 
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zakresie, mimo że: [a] w KPDZ 2018 Rada Ministrów wśród wyzwań rynku pracy 
wskazała na m.in. migracje zarobkowe, w tym w szczególności na konieczność 
wypracowania mechanizmów zachęcania migrantów, którzy posiadają 
ustabilizowaną sytuację zawodową w Polsce do trwałego osiedlania się w kraju 
i wspieranie ich w uzyskaniu statusu umożlwiającego bezterminowe pozostawanie 
w Polsce, bowiem wprowadzone dotychczas ułatwienia nie stanowią gwarancji 
zatrzymania odpływu wykwalifikowanej siły roboczej (pośród cudzoziemców) 
w niedalekiej przyszłości; [b] na stworzenie systemu zachęt do podejmowania pracy 
i osiedlania się w Polsce cudzoziemców o pożądanych kwalifikacjach wskazują 
także „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”. 

Sekretarz Stanu w MRPiPS wskazał, że: 

a) niektóre funkcjonujące32 i przygotowywane rozwiązania w zakresie dostępu 
cudzoziemców do rynku sprzyjają związaniu się cudzoziemców z polskim rynkiem 
pracy na dłużej (co nie znaczy, że na stałe), jednak działania MRPiPS w latach 
2014-2018 nie koncentrowały się na realizacji wskazanego kierunku, tj. na zmianie 
charakteru dotychczasowej imigracji (z czasowej/zarobkowej, na stałą); 

b) realizacją określonego w KPDZ 2018 wyzwania rynku pracy polegającego na 
konieczności wypracowania mechanizmów zachęcania migrantów, którzy posiadają 
ustabilizowana sytuację zawodową w Polsce do trwałego osiedlania się w kraju 
i wspierania ich w uzyskaniu statusu umożliwiającego bezterminowe pozostawanie 
w Polsce było uwzględnienie w przyjętych w marcu 2018 r. „Priorytetach społeczno- 
gospodarczych polityki migracyjnej” elementu: stworzenie systemu zachęt do 
podejmowania pracy i osiedlania się w Polsce dla Polaków zamieszkałych za 
granicą oraz cudzoziemców o pożądanych kwalifikacjach33; 

c) odpływ wykwalifikowanej cudzoziemskiej siły roboczej tylko częściowo zależy 
od rozwiązań w zakresie dostępu do rynku pracy danego kraju, a na tego rodzaju 
decyzje wpływają także inne czynniki, takie jak np. wysokość płac w danym 
państwie czy polityka integracyjna; 

d) analizując zapisy KPDZ 2018 należy pamiętać, że wraz z zakończeniem 
obowiązywania tego planu wiele z przedstawianych w nim inicjatyw będzie jeszcze 
w różnym stadium realizacji często dalekim od ich zakończenia; rozwiązaniem 
byłoby przyjęcie dłuższej perspektywy realizacyjnej KPDZ – tak jak miało to miejsce 
w poprzednich dokumentach KPDZ, jednak prowadzenie prac nad nową ustawą 
o rynku pracy sprawiły, że KPDZ 2018 miał krótszą, roczną perspektywę 
realizacyjną; przygotowywany na przyszły rok KPDZ 2019 uwzględnia dłuższą 
perspektywę realizacyjną polityk rynku pracy i związanych z nimi zadań poprzez 
stanowienie kontynuacji KPDZ 2018 i uwzględnienie podejmowanych w nim 
zagadnień. 

(akta kontroli str. 475, 1816-1817, 1952-1954) 

W celu uzupełnienia prognozowanych, szczególnie dotkliwych niedoborów 
pracowników w branżach o popycie na wysokie kwalifikacje Minister Pracy 
wprowadzał, inicjował i/lub współpracował nad wprowadzeniem następujących 
zmian legislacyjnych zapewniających: [a] powierzanie wykonywania pracy 
cudzoziemcowi na terytorium RP bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na 
pracę (możliwe zarejestrowanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia 
pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, na 
podstawie którego obywatele sześciu państw określonych w rozporządzeniu34 mogli 
                                                      
 
32 Np. możliwość kontynuacji pracy wykonywanej w ramach oświadczenia na podstawie zezwolenia na pracę 
(po upływie trzech miesięcy pracy na podstawie oświadczenia). 
33 Pkt IV – „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”, ppkt 2 – „Wypracowanie narzędzi służących 
przyciąganiu pracowników i przedsiębiorców z zagranicy”. 
34 Republiki: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii; Federacji Rosyjskiej; Ukrainy. 
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podejmować pracę bez zezwolenia na okres sześciu miesięcy w kolejnych 
12 miesiącach35 – tzw. procedura oświadczeniowa); [b] systematyzację 
i uszczegółowienie procedury oświadczeniowej36; [c] odstąpienie od 
przeprowadzania tzw. testu rynku pracy w przypadku prawie 300 wskazanych 
zawodów37; [d] możliwość określenia zawodów, w których cudzoziemcy, niebędący 
obywatelami określonych państw mogliby wykonywać pracę na podstawie 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi38. 

(akta kontroli str. 1808-1810, 1817) 

1.5. Minister Pracy monitorował w badanym okresie proces dopuszczania 
cudzoziemców do polskiego rynku pracy (w tym niebezpieczeństwo wypychania 
przez cudzoziemców z rynku pracy rodzimych pracowników) poprzez: 
[a] wykorzystanie hurtowni danych – Centralnego Systemu Analityczno-
Raportowego (dalej: „CeSAR”)39; [b] przeprowadzanych we współpracy 
z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy badan dotyczących zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych (Monitoring zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych40, którego uzupełnieniem był Barometr zawodów41); 
[c] wykorzystanie badań ankietowych przeprowadzanych wśród powiatowych 
urzędów pracy i urzędów wojewódzkich, w tym dotyczących m.in. wpływu 
zatrudniania cudzoziemców na rynek pracy. 

Pierwsze dwa narzędzia zostały wykorzystane w celu monitorowania sytuacji 
w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz procesu dopuszczania cudzoziemców 
do polskiego rynku pracy, tak aby cudzoziemcy byli komplementarni wobec polskich 
pracowników, czego efektem było stworzenie projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których 
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe 
warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Analizy pozwoliły na 
wstępne wskazanie 20 grup elementarnych zawodów z Klasyfikacji Zawodów 
i Specjalności, w stosunku do których MRPiPS rekomendowało stosowanie ułatwień 
w dostępie do rynku pracy dla cudzoziemców. Lista ta ulegała dalszym 
modyfikacjom w toku konsultacji projektu rozporządzenia z innymi resortami oraz 
parterami społecznymi. Wyniki ankiet przeprowadzonych w latach 2015 i 2016 
wskazywały, że wpływ cudzoziemców na rynek pracy był generalnie pozytywny, 
a zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców wzrośnie w kolejnych latach. 

                                                      
 
35 Przepisy obowiązujące do końca 2017 r. 
36 Od 1 stycznia 2018 r.: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – zmiany w tzw. procedurze oświadczeniowej (dodanie art. 88z i 88za 
ustawy o promocji zatrudnienia). 
37 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu 
na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. poz. 1264). 
38 Od 1 stycznia 2018 r.: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – dodanie art. 87 ust. 4 i art. 90 ust. 11 ustawy o promocji 
zatrudnienia. 
39 Dostępne były dane statystyczne pochodzące dane statystyczne pochodzące z systemów dziedzinowych 
obsługiwanych przez pracowników publicznych służb zatrudnienia. Dane w zakresie migracji zarobkowych 
dotyczyły zezwoleń na pracę, oświadczeń oraz zezwoleń na pracę sezonową. W hurtowi dostępne były 
odpersonalizowane dane na poziomie cudzoziemców, podmiotów zamierzających powierzyć pracę oraz 
pojedynczych dokumentów. Zawarte w hurtowni dane umożliwiały analizę zarówno pod kątem społecznym, jak 
i gospodarczym – wśród zmiennych znajdowały się, m.in. płeć, wiek, branża, wynagrodzenie, rodzaj umowy, 
zawód, region. 
40 Na podstawie trzech wskaźników (dostępności ofert pracy, długotrwałego bezrobocia, płynności 
bezrobotnych) pracownicy powiatowych urzędów pracy oraz wojewódzkich urzędów pracy określają, czy dana 
grupa elementarna, zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy jest deficytowa, 
zrównoważona, czy nadwyżkowa. 
41 Badanie przeprowadzane na poziomie kraju, województw i powiatów od 2015 r. W badaniu eksperci (na 
podstawie własnej analizy) oceniają czy dana grupa zawodów jest deficytowa, zrównoważona czy nadwyżkowa. 
Na tej podstawie powstaje krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody. 
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Ponadto Minister Pracy uczestniczył w następujących działaniach42 mających na 
celu wypracowanie dodatkowych narzędzi służących monitoringowi rynku pracy 
(w tym w zakresie zatrudniania cudzoziemców): [a] od listopada 2016 r. realizowany 
jest projekt pn.: „Stworzenie koncepcji narzędzia służącego ocenie jakości usług 
Publicznych Służb Zatrudnienia szczebla lokalnego, regionalnego oraz centralnego 
w zakresie uproszczonego systemu dopuszczenia do pracy cudzoziemców oraz 
jego wdrożenie”, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach POWER43; [b] w ramach projektu pn.: „System 
prognozowania polskiego rynku pracy”44, do końca 2020 r. wdrożony będzie nowy 
system prognozowania, który określał będzie trend średnio i długookresowy (do 
2050 r.) popytu i podaży pracy w przekrojach: przestrzennym, branżowym oraz 
zawodów. Narzędzie pozwoli m.in. na oszacowanie luki podażowo-popytowej, 
tj. wielkości niezrealizowanego (ze względu na niedobory zasobów pracy oraz 
niedopasowanie kompetencyjne) popytu na pracę ogółem oraz w określonych 
sektorach gospodarki i zawodach. 

(akta kontroli str. 476-478, 1005, 1586-1587, 1817-1820) 

1.6. W latach 2014-2017 liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia 
społecznego45 wynosiła na dzień 31 grudnia każdego z tych lat odpowiednio: 
124 349, 184 188, 293 188 i 440 255, natomiast według stanu na dzień 30 września 
2018 r. było ich 569 116. 

(akta kontroli str. 478, 1947-1949) 

W zakresie podejmowania zachęt do zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego Sekretarz Stanu w MRPiPS wskazał na zmiany ustawy 
o promocji zatrudniania46, a także na zmianę rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.47 (wprowadzone z inicjatywy lub opracowane 
przez MRPiPS), wspierające i ułatwiające legalne zatrudnienie, w tym: 

a) wprowadzenie art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia, w myśl którego w czasie 
oczekiwania na zezwolenie na prace dla cudzoziemca może on legalnie 
kontynuować pracę wykonywaną wcześniej w związku z oświadczeniem 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli spełnione są określone 
warunki, m.in. gdy cudzoziemiec był zatrudniony (a więc podlegał obowiązkowemu 
ubezpieczeniu społecznemu) przez okres co najmniej 3 miesięcy i nadal będzie 
wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z warunkami określonymi 
w zezwoleniu na pracę; analogiczne rozwiązanie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec 
złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę; 

                                                      
 
42 Niezakończonych na dzień 4 października 2018 r. 
43 Celem projektu jest opracowanie narzędzia analitycznego pozwalającego na ocenę funkcjonowania procedury 
zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową, które ma dostarczyć 
podstaw do diagnozowania zjawiska zatrudniania cudzoziemców w Polsce, także m.in. w kontekście popytu na 
pracę cudzoziemców w różnych sektorach na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz centralnym. Narzędzie 
będzie integrować różne dane m.in. z rejestru zezwoleń na pracę i oświadczeń, monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych, co pozwoli otrzymać spójniejszy obraz pracy cudzoziemców. Według stanu na 
dzień 4 października 2018 r. projekt ten był w końcowej fazie realizacji. 
44 Realizowanego dla MRPiPS, w ramach POWER, przez konsorcjum Instytutu Badań Strukturalnych, Wydziału 
Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. 
45 Dane ZUS. 
46 Wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych innych ustaw. 
47 W sprawie określenia przypadków, w których zwolnienie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu 
na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2019 r. poz. 154). 



 

13 

b) określenie podobnych warunków zwolnienia z wymogu przedstawienia 
w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na pracę informacji starosty o braku 
możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy48; 

c) wprowadzenie w ustawie o promocji zatrudniania przepisów dających możliwość 
odmowy wydania zezwolenia na pracę lub wpisania do rejestru oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli podmiot powierzający 
pracę cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur 
Pomostowych lub nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub 
innych osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym49; 

d) wprowadzenie zmian w przepisach regulujących wymianę danych za 
pośrednictwem systemów teleinformatycznych pomiędzy m.in. ZUS i PSZ50; 

e) wprowadzenie, w przypadku zezwoleń na pracę sezonową, zasady 
pierwszeństwa rozpatrywania wniosków dotyczących cudzoziemców, którzy co 
najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na 
rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową i praca 
ponownie będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę51; 

f) ułatwienie zmiany formy umowy z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę52. 

Podsekretarz Stanu w MRPiPS Bartosz Marczuk stwierdził natomiast, że 
rozwiązania wskazane w pkt d) spowodowały uruchomienie usługi wymiany danych 
pomiędzy ZUS a PSZ, natomiast w przypadku pozostałych rozwiązań, z uwagi na 
krótki okres ich obowiązywania nie jest możliwa ocena ich skutków i trwałości 
rozwiązań. Jego zdaniem, bezpośredni efekt jest, w tych przypadkach, trudno 
mierzalny i w większości niemożliwe będzie jednoznaczne wskazanie, czy 
obowiązywanie danego przepisu było jedynym, głównym, powodem konkretnego 
działania podmiotu (pracodawcy) gdyż nie są prowadzone odpowiednie statystyki. 

(akta kontroli str. 479-480, 1003, 1681-1692, 1802-1803) 

W badanym okresie nie analizowano i projektowano zobowiązań ZUS wobec 
ubezpieczonych cudzoziemców w przyszłości (z tytułu rent, emerytur itp.). 

Według Sekretarza Stanu w MRPiPS: 

a) polski system ubezpieczeń społecznych funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych53, a jedną 
z jego fundamentalnych zasad zgodnie jest zasada równego traktowania wszystkich 
ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, 
stan cywilny oraz stan rodzinny, w związku z czym dla systemu ubezpieczeniowego 
nie ma znaczenia czy dany ubezpieczony jest Polakiem czy cudzoziemcem; 

                                                      
 
48 Zmiana § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie 
określenia przypadków, w których zwolnienie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na 
szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2019 r. poz. 154). 
49 Art. 88j ust. 2b, pkt 3 i 4 oraz art. 88z ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia. 
50 Art. 88j ust. 7 i 8 oraz art. 88z ust. 10 i 11 ustawy o promocji zatrudnienia. Powiatowe urzędy pracy i urzędy 
wojewódzkie, w ramach prowadzonych spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, mają 
możliwość pozyskania z ZUS poprzez usługę elektroniczną ZUS U7 danych w kontekście danego podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcom, w celu dokonania weryfikacji, czy nie posiada on zaległości 
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Usługa ZUS U7 zapewnia 
PSZ dostęp do danych dotyczących płatników składek dla zamkniętego okresu rozliczeniowego. Jest to usługa 
webservice, dostępna od dnia 2 lutego 2018 r. 
51 Art. 88p ust. 2 ustawy o promocji zatrudniania. 
52 Art. 88s ust. 2 pkt 3 oraz art. 88z ust 12 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia – zmiana taka nie wymaga 
odpowiednio zezwolenia na pracę lub wpisu do ewidencji nowego oświadczenia. 
53 Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, ze zm. 
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b) ZUS prowadzi odpowiednie rejestry i ewidencjonuje wszystkie osoby 
podlegające ubezpieczeniom społecznym, także z wyróżnieniem ich narodowości; 

c) na mocy ww. ustawy ZUS zobligowany jest do sporządzania długoterminowej 
prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego, a w opracowaniu tym 
uwzględniane są wszelkie parametry, również dotyczące polityki zatrudnieniowej, 
przy czym nie ma znaczenia, czy dany ubezpieczony jest Polakiem czy 
cudzoziemcem; 

d) marginalny charakter liczby ubezpieczonych cudzoziemców i brak trwałości ich 
pobytu sprawia, że przygotowywanie szczegółowych, dogłębnych analiz w tym 
zakresie mija się z celem, a krótkoterminowe odchylenia nie mają wpływu na 
prognozy służące zarządzaniu systemem emerytalnym; tego typu analizy miałyby 
znaczenie, gdyby Polska w ramach prowadzonej polityki migracyjnej chciała 
w sposób znaczący zmieniać strukturę siły roboczej, otwierając się na rynek pracy 
oparty na emigrantach; z uwagi, że nie jest prowadzona strategia migracyjna, która 
zakładałaby napływ cudzoziemców, nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek 
dodatkowych prognoz w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 480-482, 545-548, 1694-1698, 1700-1801, 1939-1940, 1947-1949, 1957-1958) 

Liczba dodatkowych ubezpieczonych cudzoziemców wpływa na lepszą kondycję 
finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale jednocześnie wpłata składek 
powoduje zobowiązania ZUS wobec ubezpieczonych, w przyszłości. MRPiPS 
posiada odpowiednie narzędzia, dane i rozwiązania organizacyjne do tworzenia 
takich analiz i prognoz, bowiem do zadań Departamentu Ubezpieczeń Społecznych 
Ministerstwa należy w szczególności przygotowywanie informacji z zakresu analiz 
i prognoz służących ocenie sytuacji w sferze systemu ubezpieczeń społecznych, 
w tym dla potrzeb Sejmu RP i Rady Ministrów, analizowanie funkcjonowania 
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, przychodów i wydatków funduszy 
ubezpieczeniowych oraz poszczególnych rodzajów świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych, a także monitorowanie liczby ubezpieczonych i skali korzystania 
z uprawnień do świadczeń. Ponadto do zakresu działania ZUS, jako jednostki 
nadzorowanej przez Ministra Pracy, należy opracowywanie aktualnych analiz 
i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych54. Zaznaczyć należy, że w badanym 
okresie przy programowaniu umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym 
z innymi państwami prognozowano i analizowano skutki finansowe zawarcia tego 
rodzaju umów dla funduszy ubezpieczeniowych, przy czym zakres danych i samych 
prognoz/analiz był zróżnicowany, co do ich szczegółowości w zależności od potrzeb 
i pozyskanych danych. 

1.7. Stosownie do wymogu zawartego w art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia, w czerwcu 2014 r.55 Minister Pracy i Polityki Społecznej, 
w dokumencie pn.: „Ocena ryzyka oraz sektory działalności o szczególnym 
natężeniu powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez 
ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce”, określił dwa takie 
sektory56. Powyższego wskazania, stosownie do ww. przepisu, dokonano na 
podstawie uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oceny 
ryzyka opartej na analizie: [a] wyników kontroli legalności zatrudnienia 
przeprowadzanych przez PIP i SG, [b] danych dotyczących liczby zezwoleń na 
pracę cudzoziemców oraz oświadczeń podmiotów o zamiarze powierzenia 

                                                      
 
54 Art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
55 Brak daty dziennej. 
56 [1] budownictwo i [2] rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo. 
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wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz [c] publikacji dotyczących niedoborów na 
polskim rynku pracy57. 

(akta kontroli str. 36-56, 482-483) 

Minister Pracy wywiązywał się z obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 7 ustawy 
o promocji zatrudnienia, gdyż: 

1) informacje o liczbie przeprowadzonych w latach 2014-2017 kontroli w zakresie 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP oraz procentowym udziale 
podmiotów powierzających wykonywanie pracy tym cudzoziemcom w każdym 
sektorze, zostały przekazane do KE w terminie do 30 czerwca roku następnego, za 
jednym wyjątkiem58; 

2) przepis art. 4 ust. 7 pkt 2b ww. ustawy, dotyczący sprawozdań składanych do KE 
co trzy lata, został przyjęty w celu wdrożenia art. 16 ust. 2 dyrektywy 2009/52/WE59, 
a sprawozdania z realizacji ustawy określającej skutki powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium RP: [a] stanowiły źródło 
informacji do raportu KE do Parlamentu Europejskiego i Rady, [b] przekazywane 
były w formie (formule) przekazanej przez KE w dniach 14 listopada 2012 r. 
(a następnie 13 grudnia 2012 r., z terminem na 25 stycznia 2013 r.) i 21 listopada 
2017 r. (z terminem na 15 grudnia 2017 r.), [c] zostały przekazane do KE 
odpowiednio w dniach: 25 stycznia 2013 r. i 18 grudnia 2017 r. 

Przekazywane do KE informacje o przeprowadzonych w poprzednim roku kontroli 
w zakresie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez 
ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP oraz 
o procentowym udziale podmiotów powierzających wykonywanie pracy tym 
cudzoziemcom w każdym sektorze wskazanym przez Ministra Pracy na postawie 
art. 4 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy nie były wykorzystywane w planowaniu wielkości 
napływu cudzoziemców z punktu widzenia potrzeb polskiej gospodarki. 

Sekretarz Stanu w MRPiPS wskazał, że: 

a) celem oceny ocena ryzyka, powstałej w związku z przepisami ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej60, 
implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE, 
przewidującą minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec 
pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich 
jest wyłonienie sektorów działalności najbardziej narażonych na ryzyko wystąpienia 
wykonywania pracy przez cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie; 

b) skala zjawiska objętego ww. informacją jest marginalna, zatem nie daje takich 
możliwości; 

c) wielkość napływu cudzoziemców na rynek pracy uzależniona jest od potrzeb 
pracodawców, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na ich pracę, a zasadność 
wniosków weryfikowana jest indywidualnie przez uprawnionych pracowników 
urzędów. 
                                                      
 
57 [1] Raporty opracowane w ramach projektu partnerskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Bilans 
Kapitału Ludzkiego” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Centrum 
Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; [2] „Zestawienie zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych”, opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie danych powiatowych 
urzędów pracy. 
58 W przypadku informacji za 2013 r., jednodniowe opóźnienie wynikało z nieterminowego przekazania przez 
MSWiA uzgodnień. Informacja do KE została przekazana w dniu wpływu ww. uzgodnień/uwag. 
59 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy 
w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich. 
60 Dz. U. poz. 769. 
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(akta kontroli str. 75, 364-427, 483, 557, 733-734, 772-780) 

1.8. MRPiPS przygotowywało w badanym okresie ulotki informacyjne kierowane 
zarówno do cudzoziemców, zainteresowanych zatrudnieniem w Polsce, jak i do 
pracodawców, zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców. 

W 2014 r. przygotowano ulotki: [1] „Krótkoterminowa praca w Polsce” w języku 
armeńskim (nakład: 300 szt.); [2] „Jak zatrudnić cudzoziemca bez konieczności 
zezwolenia na pracę. Stan prawny na 20 października 2014 r.” w języku polskim 
(80 tys. szt.). 

W 2015 r. przygotowano ulotki: [1] „Krótkoterminowa praca w Polsce. Stan prawny 
na czerwiec 2015 r.” w języku polskim (1 tys. szt.) oraz w języku ukraińskim 
(100 tys. szt.); [2] „Jak zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę. Stan prawny na czerwiec 2015 r.” w języku polskim 
(40 tys. szt.); [3] ulotkę-wizytówkę „Zanim zatrudnisz cudzoziemca spoza UE” 
(50 tys. szt.); [4] ulotkę dotyczącą ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium RP „Informacje dla pracodawców” (35,3 tys. szt.). 

W 2016 r. przygotowano ulotki: „Krótkoterminowa praca w Polsce. Stan prawny na 
marzec 2016 r.” w języku ukraińskim (135 tys. szt.) oraz w języku polskim 
(15 tys. szt.). 

W 2017 r. przygotowano ulotki: [1] „Jak zatrudnić cudzoziemca. Podstawowe zasady 
od 1 stycznia 2018 r.” w języku polskim (100 tys. szt.); [2] „Praca w Polsce. 
Informacje dla cudzoziemców. Podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r.” w języku 
polskim (5 tys. szt.), w języku ukraińskim (225 tys. szt.), w języku rosyjskim 
(45 tys. szt.) i w języku angielskim (25 tys. szt.). 

W 2018 r.61 przygotowano ulotki: [1] „Jak zatrudnić cudzoziemca. Podstawowe 
zasady od 1 stycznia 2018 r.” w języku polskim (106,5 tys. szt.); [2] „Praca w Polsce. 
Informacje dla cudzoziemców. Podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r.” w języku 
armeńskim (25 tys. szt.), w języku ukraińskim (89,5 tys. szt.), w języku rosyjskim 
(60 tys. szt.), w języku białoruskim (50 tys. szt.); w języku gruzińskim (25 tys. szt.), 
w języku mołdawskim (35 tys. szt.) i w języku angielskim (25 tys. szt.). 

Łączny koszt przygotowania ww. materiałów62 wynosił dla materiałów z 2014 r. – 
23,8 tys. zł; dla materiałów z 2015 r. – 50,1 tys. zł, dla materiałów z 2016 r. – 
31 tys. zł, dla materiałów z 2017 r. – 87,1 tys. zł, a dla materiałów z 2018 r. – 
66,7 tys. zł63. Koszty tych prac finansowane były z budżetu państwa w ramach 
środków przyznanych na realizację Planu Wydawniczego Ministerstwa. Przy 
przygotowaniu materiałów informacyjnych nie ponoszono dodatkowych kosztów 
dotyczących przygotowania merytorycznego, z uwagi na to, że zostało ono 
zrealizowane w ramach bieżących zadań DRP. Dodatkowe koszty generowało 
tłumaczenie ulotek na języki obce (3,7 tys. zł). Materiały dystrybuowane były m.in. 
do placówek dyplomatycznych RP, placówek dyplomatycznych innych państw 
znajdujących się na terytorium RP, powiatowych urzędów pracy, urzędów 
wojewódzkich, innych urzędów administracji publicznej, stowarzyszeń, fundacji oraz 
podmiotów zajmujących się tematyką pracy, w tym pracy cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 473, 483, 485-486, 1610-1677,1944-1946) 

W latach 2014-2015 i w 2017 r. odbyły się trzy seminaria dla pracowników urzędów 
wojewódzkich oraz cztery spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli 
powiatowych urzędów pracy, których tematami były zadania związane 

                                                      
 
61 Do dnia 6 listopada 2018 r. 
62 Obejmujący koszty: składu/łamania, druku, usług introligatorskich, usług ekspedycyjnych/wysyłki. 
63 Z wyłączeniem kosztów dotyczących ulotki „Jak zatrudnić cudzoziemca. Podstawowe zasady od 1 stycznia 
2018 r.” w języku polskim, które na dzień 6 listopada 2018 r. nie były jeszcze rozliczone. 
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z cudzoziemcami na rynku pracy. W 2017 r. przeprowadzono trzy edycje szkoleń na 
temat zmian w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców kierowanych do 
trenerów multiplikatorów (pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów 
pracy). W ramach umów zawieranych pomiędzy zarządami województw, 
a Ministrem w 16 województwach odbyły się szkolenia dla pracowników PSZ, 
dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców, przeprowadzone przez ww. 
multiplikatorów64. W MRPiPS zorganizowano także trzy spotkania szkoleniowo-
informacyjne dla organizacji pozarządowych. W przypadku powyższych inicjatyw 
szkoleniowych materiały szkoleniowe przygotowywane były przez pracowników 
DRP bez dodatkowych wynagrodzeń. Ponadto Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zorganizował konkurs 
pn.: „Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji 
i kompetencji ich kluczowych pracowników”, którego celem było zwiększenie wiedzy 
i umiejętności osób zatrudnionych w Instytucjach Rynku Pracy (dalej: „IRP”). 
W konkursie przewidziano podział kraju na cztery makroregiony i w każdym z nich – 
realizację jednego projektu, w ramach którego zaplanowano szkolenia dla 
pracowników IRP (w tym powiatowych urzędów pracy), mających bezpośredni 
kontakt z klientem. W każdym makroregionie w programach szkoleń znalazły się 
zagadnienia zatrudniania cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 483-485, 549-553, 805-892, 1003-1004, 1007-1585, 1588-1609, 2035-2039, 2192-2207) 

1.9. Minister Pracy nie skorzystał z delegacji ustawowych zawartych w art. 90 
ust. 8 i ust. 11 ustawy o promocji zatrudnienia65. Minister właściwy do spraw pracy 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji może określić, 
w drodze rozporządzenia, tryb i warunki techniczne składania i rozpatrywania 
wniosków w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę dla 
cudzoziemca za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, mając na uwadze 
zapewnienie efektywności prowadzenia postępowań z udziałem podmiotów 
krajowych i zagranicznych oraz spójność z systemami, o których mowa w art. 4 
ust. 2 ustawy (art. 90 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia), a także, kierując się 
potrzebami rynku pracy, może określić, w drodze rozporządzenia, zawody, 
w których cudzoziemcy będący obywatelami państw innych, niż określone 
w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, 
mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji 
oświadczeń (art. 90 ust. 11 ustawy o promocji zatrudnienia). 

Sekretarz Stanu w MRPiPS wskazał na fakultatywność wydania rozporządzenia 
w obu przypadkach. Dodał, że: 

a) wydanie rozporządzenia na podstawie art. 90 ust. 8 ww. ustawy nie jest 
konieczne, ponieważ elektroniczny tryb postepowania w sprawach wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi jest w niezbędnym zakresie określone w rozporządzeniu wydanym 
na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia66, a wymagania dla 

                                                      
 
64 Dofinansowane z Funduszu Pracy. Łączna kwota środków Funduszu Pracy przyznanych na podstawie 
zawartych umów: 323,1 tys. zł. 
65 Przepisy wprowadzone odpowiednio: z dniem 1 lutego 2009 r. ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, ze zm.) oraz z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. 
66 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
do ewidencji oświadczeń (Dz. U. poz. 2345). 
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systemu teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w PSZ są 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 tej ustawy67; 

b) nie skorzystano z możliwości wydania rozporządzenia na podstawie art. 90 
ust. 11 ww. ustawy, gdyż w uzgodnieniu z członkami Rady Ministrów i po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wydane zostało rozporządzenie68 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których 
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe 
warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; w rozporządzeniu tym m.in. 
pośród przypadków, w których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez 
konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy 
o promocji zatrudnienia dodano przypadek cudzoziemca, który będzie wykonywał 
pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
oraz dodano wykaz tych zawodów; przyjęcie takiego rozwiązania zapewnia z jednej 
strony skrócenie procedowania w przypadku zawodów pożądanych z punktu 
widzenia rozwoju gospodarki, a z drugiej strony weryfikację porównywalności 
oferowanego wynagrodzenia. 

(akta kontroli str. 486-487) 

1.10. Minister Pracy nie skorzystał z delegacji ustawowych zawartych w art. 90b 
ust. 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia69. Na podstawie tych przepisów minister 
właściwy do spraw pracy może: [1] określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną 
liczbę zezwoleń na pracę, która w danym roku kalendarzowym może zostać wydana 
przez wojewodów70; [2] określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę 
zezwoleń na pracę sezonową, która w danym roku kalendarzowym może zostać 
wydana71; [3] określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę oświadczeń, 
o których mowa w art. 88z ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia72, która w danym 
roku kalendarzowym może zostać wpisana do ewidencji oświadczeń przez 
starostów73. Limity mogą dotyczyć poszczególnych województw, zawodów, 
rodzajów umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone 
wykonywanie pracy, lub rodzajów działalności podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

Sekretarz Stanu w MRPiPS wskazał, że: 

a) wydanie rozporządzeń jest fakultatywne; 

b) z inicjatywą wydania rozporządzeń w sprawie limitów może wystąpić Minister 
Pracy, ale także inni zainteresowani ministrowie, a od dnia wejścia w życie 
wspomnianych przepisów takiej potrzeby nie zgłaszano; 

                                                      
 
67 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów 
teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia (Dz. U. Nr 130, poz. 754). 
68 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane 
bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. poz. 1264). 
69 Przepisy wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. 
70 W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych, uwzględniając potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego 
oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. 
71 W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa 
państwa i porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do 
obywateli polskich. 
72 Tj. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegających wpisaniu do ewidencji 
oświadczeń. 
73 W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych, uwzględniając potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, 
zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich oraz obciążenia 
i możliwości starostów wynikające z realizacji zadań, o których mowa w art. 88z, w latach poprzednich. 



 

19 

c) nie prowadzono prac zmierzających do wydania takich rozporządzeń, gdyż 
sytuacja gospodarcza oraz nadal stosunkowo niewielki udział cudzoziemców 
w polskim rynku pracy nie uzasadniają obecnie wprowadzenia ograniczeń liczby 
zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi; 

d) DRP przeprowadzał ankiety w powiatowych urzędach pracy na temat 
zatrudniania cudzoziemców, w których zawarto także prośbę o ocenę wpływu 
cudzoziemców na lokalny rynek pracy; opracowane wnioski z ankiet 
przeprowadzonych w 2016 r. i 2017 r.74 wskazywały, że według opinii większości 
powiatowych urzędów pracy wpływ ten jest neutralny lub pozytywny. 

Przepisy art. 90b ust. 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia wskazują, że przy 
określaniu wysokości limitów Minister Pracy będzie kierować się potrzebami rynku 
pracy, względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, zasadą 
komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich 
(art. 90b ust. 1, 2 i 3), a także obciążeniem i możliwościami starostów wynikającymi 
z realizacji zadań, o których mowa w art. 88z ustawy o promocji zatrudnienia, 
w latach poprzednich (art. 90b ust. 3). 

Sekretarz Stanu w MRPiPS wskazał, że wymienione w tych przepisach potrzeby 
rynku pracy są ściśle związane ze wskazaną wyżej oceną sytuacji gospodarczej, 
podobnie jak zasada komplementarności zatrudniania cudzoziemców, oznaczająca 
m.in. przeciwdziałanie wypieraniu pracowników polskich z rynku pracy przez 
cudzoziemców ma związek z niewielkim udziałem cudzoziemców w polskim rynku 
pracy. Względy bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do właściwości 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: „Minister Spraw 
Wewnętrznych”), który, nie zgłaszał inicjatywy określania limitów. Obciążenie 
i możliwości starostów wynikające z realizacji zadań, o których mowa w art. 88z ww. 
ustawy nie były natomiast brane pod uwagę, ponieważ są to zadania realizowane od 
1 stycznia 2018 r. 

(akta kontroli str. 487, 1005-1006, 1586-1587) 

1.11. W latach 2014 (maj) - 2018 (listopad) do MRPiPS złożono łącznie 
31 wniosków (postulatów) dotyczących: 

1) zmiany przepisów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o promocji 
zatrudnienia, zawierających postulaty zapobiegania „wypychaniu” polskich 
pracowników z rynku pracy przez cudzoziemców zatrudnianych na gorszych 
warunkach niż pracownicy polscy – postulat został uwzględniony75 (w sposób 
pełniejszy uregulowano instytucję oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi) – pięć pism, w tym trzy pisma w 2016 r. i dwa pisma w 2018 r.; 

2) ograniczenia możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemca u innego 
pracodawcy niż ten, który uzyskał zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - postulat 
nieuwzględniony ze względu na ryzyko nadmiernego uzależnienia cudzoziemca od 
pracodawcy – dwa pisma (po jednym w 2016 r. i 2017 r.); 

3) wprowadzenia możliwości powierzenia pracy cudzoziemcom przy całorocznej 
produkcji roślinnej lub też zwierzęcej na okres dłuższy niż 9 miesięcy – postulat 
częściowo uwzględniony (Minister Pracy w porozumieniu z właściwymi ministrami 
wyłączył z zakresu stosowania przepisów o zezwoleniach na pracę sezonową 
działalność związaną z uprawą grzybów i grzybni, pomidorów, ogórków, roślin do 

                                                      
 
74 Wnioski z ankiet opracowywane przez Wydział Polityki Migracji Zarobkowych DRP w dniach 16 listopada 
2016 r. oraz 14 listopada 2017 r. W 2016 r. odpowiedziało 93% ankietowanych powiatowych urzędów pracy 
(tj. 317 urzędów), w 2017 r. odpowiedziało 96% (tj. 325 urzędów). 
75 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
niektórych innych ustaw. 
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rozmnażania oraz produkcją kwiatów ciętych i pączków kwiatowych76) – osiem pism 
w 2016 r.; 

4) wprowadzenia w rolnictwie zryczałtowanych opłat zastępujących składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych – postulat częściowo zrealizowany (wprowadzenie umowy o pomocy przy 
zbiorach, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników77) – cztery pisma (po 
dwa w 2016 r. i 2018 r.); 

5) uelastycznienia wymagań dotyczących oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową, uproszczenia procedur dotyczących pobytu i pracy cudzoziemca oraz 
zmiany pracodawcy – postulaty przewidziane do analizy w toku późniejszych prac 
legislacyjnych – 10 pism, w tym dwa w 2016 r. i osiem w 2018 r.; 

6) wzmocnienia kadrowego polskich konsulatów i urzędów wojewódzkich 
(zwiększenia liczby pracowników zajmujących się wydawaniem wiz i zezwoleń na 
pracę) – postulat częściowo zrealizowany (Minister Pracy wystąpił do Ministra 
Spraw Wewnętrznych w tej sprawie; od 2017 r. następuje wzrost zatrudnienia 
w urzędach wojewódzkich) – dwa pisma (po jednym w 2016 r i 2018 r.). 

(akta kontroli str. 75-76, 462-490) 

Na sześć wybranych do szczegółowej kontroli NIK wniosków (postulatów), tylko 
w jednym przypadku78 odpowiedziano w terminie określonym w art. 244 § 1 KPA 
(w związku z art. 237 § 1 KPA), tj. po upływie 25 dni. 

(akta kontroli str. 786-798) 

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

1. KPDZ 2015-2017 i KPDZ 2018 zostały opracowane nierzetelnie, gdyż nie 
określały ilościowych wskaźników realizacji ujętych w nich i objętych kontrolą NIK 
zadań (odpowiednio nr 3.2 pn. „Tworzenie polityki migracyjnej odpowiadającej 
potrzebom rynku pracy” i nr 3.3 pn. „Migracje zarobkowe odpowiadające potrzebom 
rynku pracy”), w tym ich wartości docelowych, co utrudniało ocenę postępów, 
efektów i skuteczności planowanych przedsięwzięć oraz ocenę ryzyka 
nieosiągnięcia planowanych działań (przyjętych założeń), zwłaszcza w przypadku 
działań wieloletnich. 

Przewidywane efekty badanych zadań nr 3.2 (KPDZ 2015-2017) i nr 3.3 (KPDZ 
2018) określono zbyt ogólnie79. Pomimo iż KPDZ przewidywał, że monitorowanie 
realizacji działań oraz ocena postępu w osiąganiu celów prowadzona będzie 
w oparciu o zestaw zalecanych wskaźników głównych, odnoszących się do sytuacji 
na polskim rynku pracy i stopnia realizacji celów Strategii „Europa 2020”, a także 
wskaźników pomocniczych służących ocenie postępów dokonanych w ramach 
poszczególnych kierunków działań KPDZ, oraz wskaźników zalecanych do 
wykorzystania przy monitorowaniu i ocenie realizacji KPDZ, to nie określono w jakiej 
formie oraz w jaki sposób ma być dokonywana ocena skuteczności poszczególnych 

                                                      
 
76 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których 
wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. poz. 1749). 
77 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 858). 
78 Wniosek (postulat) Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. 
79 KPDZ 2015-2017 (zadanie 3.2): [1] implementacja do polskiego porządku prawnego prawa unijnego z zakresu 
migracji zarobkowych; [2] ograniczenie nadużyć związanych z dopuszczaniem cudzoziemców do polskiego 
rynku pracy; [3] dostosowanie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie migracji zarobkowych do potrzeb 
polskiego rynku pracy. KPDZ 2018 (zadanie 3.3): poprawa zarządzania migracjami zarobkowymi, skutkująca 
dostosowaniem rosnącego napływu migrantów zarobkowych do potrzeb rynku pracy, przy ograniczeniu 
negatywnych efektów dla rynku pracy oraz redukcji nadużyć w zakresie legalności zatrudnienia. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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działań i osiąganych efektów. W tym kontekście NIK zauważa, że stosownie do 
art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, KPDZ określa w szczególności 
przewidywaną wysokość środków finansowych, w tym Funduszu Pracy oraz 
budżetu państwa, na dofinansowanie działań wynikających z KPDZ, natomiast 
zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych80 (dalej: „ustawa o finansach publicznych”), wydatki publiczne powinny 
być wydatkowane m.in. z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów. Dlatego brak określenia zakładanych efektów poprzez 
wyznaczenie wartości wskaźników dla poszczególnych efektów, zwłaszcza 
docelowych, nie odpowiada wymogom przyjętym w sektorze finansów publicznych81 
oraz uniemożliwia rzetelne monitorowanie realizacji działań w ramach KPDZ      
2015-2017 i KPDZ 2018, a także podejmowanie decyzji o zmianach (aktualizacji) 
tych Planów. 

W ocenie NIK precyzyjne określenie wskaźników (mierników) pozwoliłoby na 
skuteczniejsze monitorowanie i rozliczanie zadań ujętych w KPDZ. Wskaźniki 
powinny bowiem umożliwiać mierzenie postępów zadania/planu względem 
określonych celów lub innych wyznaczników. Wybór wskaźników zadania winien być 
powiązany z typem realizowanego przedsięwzięcia i planowanymi działaniami, gdyż 
zgodnie z pkt II. B. 6. załącznika do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych82: a) cele i zadania należy określać jasno, b) ich wykonanie należy 
monitorować za pomocą wyznaczonych mierników, c) w jednostce nadrzędnej lub 
nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów 
i zadań przez jednostki podległe lub nadzorowane, d) zaleca się przeprowadzanie 
oceny realizacji celów i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności 
i skuteczności. 

Sekretarz Stanu wyjaśnił m.in., że w KPDZ 2015-2017 jednoznacznie został 
wskazany cel główny i cele szczegółowe. Osiągnięcie celów poprzez realizację 
zadań zgrupowanych w ramach działań kierunkowych stanowiło wskaźnik 
efektywności KPDZ. W systemie monitorowania realizacji oraz ocenie postępu 
w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów KPDZ 2015-2017 skupiono się na 
ocenie wskaźników odnoszących się do sytuacji na polskim rynku pracy oraz 
stopniu realizacji celów strategii „Europa 2020”. Pozostałe wskaźniki (pomocnicze) 
użyte w KPDZ służyły do oceny postępu na poziomie działań kierunkowych. Według 
ww. Sekretarza Stanu w MRPiPS realizacja KPDZ była monitorowana z użyciem 
mierników jakościowych, poprzez podanie przewidywanych efektów realizacji 
poszczególnych zadań. Specyfika zadań zgłoszonych do KPDZ 2015-2017 
powodowała, że jedynie w przypadku części, tj. 22 zadań podano wskaźniki 
ilościowe. Natomiast osiągnięcie celów ogólnych KPDZ 2015-2017 zostało w pełni 
oparte na wskaźnikach ilościowych, stanowiąc kolejny miernik efektywności. 
Nadmienił również, że efektywność realizacji KPDZ badano poprzez sporządzenie 
sprawozdań za każdy rok. 

NIK wskazuje, że Minister Pracy nie tylko przygotowuje i koordynuje, ale także 
monitoruje wykonanie KPDZ. Dla przykładu analiza KPDZ 2015-2017 wykazuje, że 
zalecane (a więc przykładowe, niemające charakteru enumeratywnego) wskaźniki 
nie odnosiły się do planowanych działań i przewidywanych efektów zadania nr 3.2 – 
„Tworzenie polityki migracyjnej odpowiadającej potrzebom rynku pracy”. Zatem 
planowanym działaniom i przewidywanym efektom nie przypisano konkretnych 
wskaźników (mierników) służących do ich monitorowania oraz rozliczenia 
                                                      
 
80 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
81 Standard nr 6. 
82 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84. 



 

22 

(osiągnięcie przewidywanych efektów). Wskaźniki ujęte w KPDZ 2015-2017 miały 
ogólny (abstrakcyjny) charakter i nie zawierały precyzyjnych wskaźników, choćby ich 
wartości początkowej i docelowej, co utrudniało ocenę osiąganych efektów. 
Ponadto, sprawozdania z realizacji zadań ujętych w KPDZ zawierały wprawdzie 
dane na temat uzyskanych rezultatów, ale miały one w istocie charakter jakościowy 
i nie odnosiły się wprost do ilościowych efektów planowanych działań. 

(akta kontroli str. 5-19, 556-557) 

2. Powstały na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia 
dokument pn.: „Ocena ryzyka oraz sektory działalności o szczególnym natężeniu 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 
dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce” (dalej: „Ocena ryzyka”), 
przygotowany został nierzetelnie, gdyż nie opatrzono go podpisem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej lub osoby przez niego upoważnionej oraz datą powstania 
(wejścia w życie), przyczyniając się tym samym do powstania wątpliwości czy i kiedy 
został uzgodniony i wprowadzony do stosowania. 

Sekretarz Stanu w MRPiPS wyjaśnił, że dokument ten jest stosowany od dnia jego 
zaakceptowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(dalej: „MSWiA”), a potwierdzeniem tego było pisemne przesłanie „Oceny ryzyka” do 
MSWiA w dniu 30 czerwca 2014 r. Niemniej przyznał, że: [a] w dniu 15 lipca 2014 r. 
MSWiA, w odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2014 r., przesłało odpowiedź, 
z której wprost nie wynikało, czy akceptuje przesłany dokument; [b] w związku z tym 
osoba zajmująca się tą sprawą (pracownik MRPiPS) przesłała do MSWiA 
wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrażenie jednoznacznej opinii w tej sprawie83, 
a pracownik MSWiA w dniu 17 lipca 2014 r. przesłał wiadomość, że dokument ten 
został zaakceptowany84. 

W ocenie NIK taka procedura (sekwencja zdarzeń) akceptacji „Oceny ryzyka” nie 
wypełniała przesłanek art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia, ponieważ: 
a) zawartych w korespondencji pracowników MRPiPS i MSWiA sformułowań nie 
można interpretować jako uzgodnienia „Ocena ryzyka”; b) z korespondencji tej nie 
wynikało, aby pracownicy Ministerstwa i MSWiA posiadali upoważnienie do 
wykonania obowiązku ustawowego, zarezerwowanego dla ministrów wskazanych 
w ww. przepisie. W związku z powyższym, nie można precyzyjnie ustalić daty 
uzgodnienia i początku obowiązywania „Oceny ryzyka”, traktowanej jako realizacja 
obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy o promocji zatrudniania, tym 
bardziej, że obowiązek ten został przypisany ministrowi właściwemu do spraw pracy 
i to on lub osoba przez niego upoważniona powinna go wykonać (uzgodnić 
i podpisać). 

(akta kontroli str. 36-56, 785) 

3. NIK uznaje za nierzetelny brak aktualizacji powstałego w czerwcu 2014 r. 
dokumentu pn.: „Ocena ryzyka”, pomimo że opierał się on na danych z roku 2012 
i lat wcześniejszych, tj. z okresu, w którym rynek pracy wykazywał radykalnie inne 
problemy i wyzwania niż te z lat 2016-2018 i obecne85. Wprawdzie przepisy ustawy 
o promocji zatrudnienia nie wskazują terminu takiej aktualizacji, jednakże z uwagi na 

                                                      
 
83 Treść e-maila z dnia 16 lutego 2014 r. (pracownik MRPiPS do pracownika MSWiA): „A jak to rozumieć – że 
nie akceptujecie tej oceny, czy że raczej na przyszłość sugerujecie o przyjęcie innej metodologii?”. 
84 Treść e-maila z dnia 17 lipca 2014 r. (pracownik MSWiA do pracownika MRPiPS): „Jest tam takie magiczne 
stwierdzenie "w miarę możliwości" – tzn. jak się da coś jeszcze teraz z tym zrobić to byłoby super, a jak nie to 
trudno”. 
85 Dla przykładu, w KPDZ 2018, wśród wyzwań na polskim rynku pracy wymieniono m.in. migracje zarobkowe. 
W dokumencie tym zapisano, że obecnie podejmowanie pracy w Polsce przez cudzoziemców tylko w niewielkim 
stopniu kompensuje odpływ z rynku pracy polskich pracowników, a dynamika wzrostu liczby migrantów 
zarobkowych w Polsce jest wysoka i wobec spodziewanych do 2020 r. trendów na rynku pracy, w dalszej mierze 
będzie przybierała na sile. 
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swój przedmiot „Ocena ryzyka” winna być dokumentem teraźniejszym, 
odpowiadającym na obecne i przewidywane trendy oraz problemy rynku pracy. 
Powyższe wynika również z treści z tego dokumentu, gdzie podniesiono, że 
opracowanie to stanowi pierwszą ocenę ryzyka. 

Sekretarz Stanu w MRPiPS wyjaśnił, że ustawa o promocji zatrudnienia nie określa 
terminów sporządzania „Oceny ryzyka”, a skala zjawiska objętego zakresem 
przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej86, implementującej dyrektywę 2009/52/WE, jest w Polsce 
marginalna, na co wskazują dane PIP oraz Straży Granicznej, gdyż: 

a) znacznie częstsze naruszenia odnotowywane są w zakresie nielegalnego 
powierzania pracy cudzoziemcom, czyli w zakresie wykraczającym poza zakres 
wskazanej dyrektywy; 

b) podmioty i sektory do kontroli w szeroko rozumianym pojęciu nielegalnej pracy 
cudzoziemców, PIP i SG typują w oparciu o coroczne plany kontroli, bieżącą 
sytuację oraz zgłoszenia; 

c) w najbliższym czasie rozważone zostanie dokonanie kolejnej oceny ryzyka, 
w uwzględnieniem najnowszych danych dotyczących cudzoziemców. 

Według NIK przytoczone argumenty nie powinny decydować o nieaktualizowaniu 
„Oceny ryzyka”, tym bardziej, że niewykorzystywanie go do planowania kontroli 
przez ww. organy kontrolne może być podyktowane brakiem jego aktualności. 
Ponadto, mając na uwadze racjonalność ustawodawcy, celem stworzenia tego 
dokumentu nie było jedynie wykorzystanie go do celów planowania kontroli, 
a przytoczona w wyjaśnieniach skala opisywanego w nim zjawiska uległa zmianom 
i przeobrażeniom, które w tym dokumencie powinny być wskazane 
i wykorzystywane, np. w procesie tworzenia zapobiegawczych rozwiązań 
systemowych lub planowania wielkości napływu cudzoziemców z punktu widzenia 
potrzeb polskiej gospodarki. 

(akta kontroli str. 36-56, 482, 736-737) 

4. Spośród sześciu losowo wybranych do kontroli NIK wniosków (skierowanych do 
Ministerstwa) w przypadku dwóch87 nie udzielono odpowiedzi, a na trzy88 
odpowiedziano po terminie, o którym mowa w art. 244 § 1 KPA (w związku 
z art. 237 § 1 KPA)89. Organ właściwy do załatwienia wniosku winien bowiem 
załatwić go bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Ponadto, 
w żadnym z kontrolowanych przypadków nie zawiadomiono wnioskodawcy 
o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym 
terminie załatwienia wniosku, do czego zobowiązywał art. 245 KPA. 

Sekretarz Stanu w MRPiPS wyjaśnił, że przyczyną udzielenia odpowiedzi na wnioski 
w terminie późniejszym niż określony w art. 244 § 1 KPA, albo jej nieudzielenia, było 
prowadzenie pilnych prac legislacyjnych, w szczególności w celu transponowania 
dyrektywy 2014/36/UE do polskiego porządku prawnego, oraz rozpatrywanie 
dynamicznie rosnącej liczby spraw administracyjnych. 

Według NIK powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, gdyż art. 237 
§ 1 KPA jednoznacznie określa termin na załatwienie wniosku. Podnoszone 

                                                      
 
86 Dz. U. poz. 769. 
87 Wnioski (postulaty): [1] Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami z dnia 21 grudnia 
2017 r., [2] Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 14 czerwca 2016 r. 
88 Wnioski (postulaty): [1] NSZZ Solidarność z dnia 5 lutego 2016 r., [2] Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami z dnia 22 listopada 2016 r., [3] Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 
11 lipca 2018 r. 
89 Po: [1] 53 dniach (NSZZ Solidarność), [2] 46 dniach (Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Geodezji i Gospodarki Terenami), [3] 36 dniach (Lubuska Organizacja Pracodawców). 
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problemy nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla zaniechania lub nieterminowego 
realizowania obowiązków nałożonych na organ przez ustawodawcę. 

(akta kontroli str. 785-798) 

5. W dniu 1 lipca 2014 r., tj. dzień po terminie 30 czerwca 2014 r., wskazanym 
w art. 4 ust. 7 pkt 2a ustawy o promocji zatrudnienia, przekazano do KE informację 
o liczbie przeprowadzonych w 2013 r. kontroli w zakresie powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium RP oraz procentowym udziale podmiotów powierzających 
wykonywanie pracy tym cudzoziemcom w każdym sektorze. 

Sekretarz Stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz wyjaśnił, że jednodniowe 
opóźnienie wynikało z nieterminowego przekazania przez Sekretarza Stanu 
w MSWiA stanowiska akceptującego propozycję informacji dla KE, zawierającego 
również dwie uwagi o charakterze redakcyjnym. 

Jakkolwiek jednodniowe opóźnienie w przekazaniu wzmiankowanej informacji 
wynikało z przyczyn zależnych od ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
jednakże to minister właściwy do spraw pracy przekazuje do KE ww. informację. 

(akta kontroli str. 554, 557) 

6. W jednym przypadku90 (spośród ośmiu wybranych do szczegółowej kontroli NIK 
akt osobowych pracowników zajmujących się bezpośrednio sprawami związanymi 
z cudzoziemcami), dotyczącym stanowiska Naczelnika Wydziału ds. Integracji 
Cudzoziemców, Współpracy Międzynarodowej i Programów Wsparcia w DPS, 
stwierdzono, że od dnia 7 czerwca 2016 r. nie oczekiwano na tym stanowisku 
znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pomimo że od 
większości pracowników tego Wydziału (także na niższych szczeblach) wymagano 
znajomości języka angielskiego na takim poziomie. Działanie to nie było celowe 
i rzetelne. 

Dyrektor Generalna MRPiPS wyjaśniła, że w przypadku Naczelnika Wydziału 
ds. Integracji Cudzoziemców, Współpracy Międzynarodowej i Programów Wsparcia 
zrezygnowano w latach 2016-2018 z wymogu znajomości języka angielskiego, 
ponieważ ze względu na ciągłe zwiększanie się zakresu obowiązków na tym 
stanowisku i liczby podległych pracowników, nie było możliwości jego 
oddelegowania na kurs językowy podnoszący kompetencje w zakresie znajomości 
języka angielskiego. 

Stosownie do art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 
dyrektor generalny urzędu obowiązany jest zapewnić członkowi korpusu służby 
cywilnej właściwe warunki do wykonywania obowiązków określonych w ustawie, 
w tym m.in. do rozwijania wiedzy zawodowej. W ocenie NIK fakt, że osoba 
zajmująca stanowisko naczelnika wydziału zatrudniona została w czasie, gdy 
obowiązywały wyższe wymogi w zakresie znajomości języka obcego (poziom 
komunikatywny), nie usprawiedliwia braku działań po stronie pracownika i/lub 
pracodawcy zmierzających do podniesienia kwalifikacji w tym zakresie, 
w szczególności w sytuacji, gdy od podległych mu pracowników wymaga się 
znajomości języka obcego na wyższym poziomie, co może w rezultacie stanowić dla 
nich czynnik demotywujący. 

(akta kontroli str. 79-81, 466, 559, 620-629, 718, 730) 

                                                      
 
90 Co stanowiło 12,5% badanej próby. 
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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: 

Opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości dotyczące 
nieprzestrzegania – określonego w art. 237 § 1 KPA – terminu przewidzianego na 
załatwienie wniosków wpływających do Ministerstwa, oraz nieterminowego 
przekazania do KE informacji, o której mowa w art. 4 ust. 7 pkt 2a ustawy o promocji 
zatrudnienia, wskazują na potrzebę rozważenia przez Ministra Pracy podjęcia 
działań wzmacniających w Ministerstwie kontrolę zarządczą, a to w celu 
urzeczywistnienia, określonego w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
wymogu zapewnienia realizacji celów i zadań kierowanej jednostki sektora finansów 
publicznych w sposób terminowy. 

1. Określenie w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia wskaźników 
ilościowych i wartości docelowych dla poszczególnych zadań, w celu 
umożliwienia oceny postępów, efektów i skuteczności tego planu. 

2. Dokonanie aktualizacji dokumentu pn. „Ocena ryzyka” pod kątem dostosowania 
do aktualnych wymagań i wyzwań rynku pracy. 

3. Stworzenie warunków do rozwijania przez pracowników na stanowiskach 
kierowniczych wymaganych od nich kompetencji językowych. 

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 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag 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 22 luty 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
       Wojciech Kutyła 
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