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I. Dane identyfikacyjne 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1,         
50-951 Wrocław (dalej: „DUW” lub „Urząd”). 

 

Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski od dnia 9 grudnia 2015 r. (dalej: „Wojewoda” 
lub „organ”). 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Tomasz 
Smolarz, Wojewoda Dolnośląski od dnia 12 marca 2014 r. do dnia 8 grudnia 2015 r. 

 

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

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

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 

 

Od dnia 1 maja 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych1. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

 Angelika Gagon, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LWR/218/2018 z dnia 8 października 2018 r. 

 Marcin Kaliński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LWR/217/2018 z dnia 8 października 2018 r. 

 Lech Kowalczyk, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 3.
nr LWR/243/218 z dnia 19 listopada 2018 r. 

 Waldemar Zimoch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 4.
kontroli nr LWR/262/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-8) 

 

                                                      
1 Tj. do dnia 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 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie przygotowanie Urzędu do obsługi 
cudzoziemców oraz realizację zadań w tym zakresie. 

Podstawą oceny ogólnej były negatywne oceny cząstkowe sformułowane 
w odniesieniu do dwóch, spośród trzech kontrolowanych obszarów, 
tj.: [1] adekwatności organizacji, poziomu zasobów i polityki informacyjnej urzędów 
administracji publicznej oraz ich współpracy z innymi instytucjami w zakresie obsługi 
cudzoziemców, a także [2] prawidłowości realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców. 

W okresie objętym kontrolą DUW nie był odpowiednio przygotowany do sprawnej, 
w tym terminowej, realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu i pracy 
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „RP”). Znaczny wzrost 
imigracji od 2014 r., przy braku odpowiedniej liczby pracowników obsługujących 
sprawy cudzoziemców4, doprowadził w szczególności do wydłużenia prowadzonych 
postępowań5 i pogorszenia standardów obsługi cudzoziemców6, a także do wzrostu 
liczby ponagleń7 i skarg cudzoziemców lub ich pełnomocników8 oraz wyroków 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (dalej: „WSA”) w sprawie 
stwierdzenia bezczynności organu9. 

Wojewoda podejmował działania w celu wprowadzenia zmian ukierunkowanych na 
usprawnienie obsługi cudzoziemców. W wyniku jego starań, m.in. w 2018 r., 
uzyskano dodatkowe środki budżetowe na istotne zwiększenie zatrudnienia 
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (dalej: „WSOiC” lub „Wydział”). 
Podejmowane działania nie przyniosły dotychczas oczekiwanych rezultatów, gdyż 
czas załatwiania poszczególnych spraw nadal się wydłużał, prowadząc do 
powstawania kolejnych zaległości. Istotnym tego powodem były ograniczone 
możliwości zatrudnienia w DUW kadr o odpowiednich kwalifikacjach z uwagi na 
niekonkurencyjny, w stosunku do innych podmiotów, poziom wynagrodzeń. Wydział 
borykał się także z fluktuacją kadr. 

Urząd aktywnie uczestniczył w projektach (w tym dofinansowywanych ze środków 
UE) mających na celu podniesienie jakości obsługi cudzoziemców. Efektem tego 
jest oddanie do użytku w styczniu 2019 r. nowoczesnej sali obsługi klienta10, 
co w połączeniu z planowanym w I kwartale 2019 r. uruchomieniem Portalu 
Informacyjno-Operacyjnego, stanowiącego część projektu pn.: „Urząd przyjazny 
cudzoziemcom – wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 W latach 2014 (maj) – 2018 (listopad) odeszło z pracy w WSOiC 49 osób (w tym 20 w 2017 r. i 19 w 2018 r., w tym dziewięć 
zatrudnionych w 2018 r.), a zatrudniono 112 osób (w tym 28 w 2017 r. i 44 w 2018 r.), przy czym nie osiągnięto 
zaplanowanego poziomu zatrudnienia (w 2017 r. o 12 etatów mniej, a do września 2018 r. o 10 etatów mniej). Zatem obecnie 
trzon Wydziału stanowią pracownicy, których staż pracy nie przekracza jednego roku, co nie skutkuje wysoką jakością 
i terminowością prowadzonych postępowań administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców. 
5 W 2017 r. średni czas trwania postępowania wynosił 196 dni (pobyt rezydenta długoterminowego UE – 224 dni, pobyt 
czasowy – 203 dni, pobyt stały – 155 dni). Z kolei w 2018 r. (do czerwca) wynosił 307 dni (pobyt rezydenta długoterminowego 
UE – 294 dni, pobyt czasowy – 325 dni, pobyt stały – 218 dni). W I kwartale 2018 r. wydano 1 568 decyzji, co daje 1,45 decyzji 
dziennie na jedną osobę. 
6 W 2017 r. w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I liczba spraw na osobę – 971, w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II – 
2 829 spraw. 
7 Od stycznia do września 2018 r. zarejestrowano 1 918 ponagleń. Wszystkie przekazano z uchybieniem ustawowego terminu 
(siedem dni). W znacznej części Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców stwierdzał bezczynność lub przewlekłość 
postępowania. Nawet taka interwencja nie gwarantowała jednak wydania przez organ pierwszej instancji decyzji w czasie 
wskazanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 
8 W 2017 r. – zarejestrowano 68 skarg, w 2018 r. (do września) – zarejestrowano 225 skarg. 
9 Wzrastała liczba wyroków w których zasądzony jest (na rzecz Wojewody – Skarbu Państwa) zwrot kosztów postępowania 
oraz suma pieniężna na rzecz strony skarżącej. W 2017 r. były to dwa wyroki na łączną kwotę 0,6 tys. zł, a w 2018 r. już 
77 wyroków, w wyniku których Skarb Państwa będzie musiał ponieść wydatki w łącznej wysokości 156,8 tys. zł, przy czym 
zasadzona suma pieniężna na rzecz strony skarżącej wynosiła 116,0 tys. zł. Przy czym w WSA znajdowało się wciąż 
128 spraw w przypadku których jeszcze nie zapadł wyrok. 
10 Ponad 600 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni, 22 stanowiska obsługi klienta (sześć okienek paszportowych 
i informacja oraz 15 okienek dla cudzoziemców, w tym okienko informacyjne), cztery nowoczesne dyspensery do poboru 
biletów z systemu kolejkowego i stanowiska informacyjne oraz co najmniej 30 miejsc siedzących dla oczekujących. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”, winno przyczynić się do 
usprawnienia procesu obsługi cudzoziemców. 

Z uwagi na przyjętą w DUW organizację procesu obsługi cudzoziemców tylko 
ok. 30% ich wniosków o legalizację pobytu przyjmowana była osobiście. Większość, 
bo ok. 70%, cudzoziemców nie miała możliwości otrzymania stempla w paszporcie11 
w chwili złożenia takiego wniosku. Następowało to najczęściej dopiero po kilku 
miesiącach, co – nawet jeżeli wynikało z przyczyn leżących po stronie Urzędu – 
mogło ich narazić na dodatkowe czynności wyjaśniające ze strony innych organów 
(np. Straży Granicznej), związane z ustaleniem ich prawa do legalnego pobytu na 
terytorium RP. Taka sytuacja wynikała z konieczności zarezerwowania wizyty 
w siedzibie DUW we Wrocławiu, utrudnionego z powodu częstego braku miejsc 
w internetowym systemie organizacji kolejki, obejmującym okres kolejnych 50 dni. 
Funkcjonujący w ten sposób system rezerwacji nie umożliwiał złożenia wniosku 
pobytowego w przewidzianym do tego terminie, co – biorąc również pod uwagę 
liczbę składanych wniosków – stanowiło naruszenie art. 10 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego12 (dalej: „KPA”). 
Ponadto system internetowej rezerwacji wizyty nie umożliwiał jej dokonanie w języku 
innym, niż język polski, mimo że system ten posiadał opcję wyboru wersji językowej 
(angielskiej lub rosyjskiej). Powyższe oznacza, że z poważnymi ograniczeniami 
w dostępie do procedur legalizujących pobyt cudzoziemcy mierzyli się jeszcze przed 
wszczęciem właściwej procedury administracyjnej. 

Od II kwartału 2018 r. do bezpośredniej obsługi cudzoziemców kierowano, 
w ramach wsparcia Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta Wydziału, 
pracowników merytorycznych obu Oddziałów Legalizacji Pobytu i Pracy Wydziału, 
co stało w sprzeczności z przyjętym w tym Wydziale rozwiązaniem organizacyjnym, 
polegającym na wydzieleniu strefy zamkniętej dla cudzoziemców, w której kontakt 
z inspektorem prowadzącym sprawę nie jest możliwy, m.in. z uwagi na potencjalne 
ryzyko wystąpienia mechanizmów korupcjogennych. Wydzielenie tej strefy stało się 
zatem działaniem pozornym i nieskutecznym. 

Przyjęte w DUW rozwiązania organizacyjne stały w sprzeczności z zasadą równego 
traktowania stron (art. 8 § 1 KPA). Poza bowiem systemem kolejkowym 
przyjmowano ok. 300 petentów miesięcznie, spośród których znaczną grupę 
stanowili tzw. klienci strategiczni, czyli cudzoziemcy wykonujący pracę na rzecz 
inwestorów zagranicznych, zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. 
Takie działanie było również niezgodne z przyjętą w Wydziale zasadą procedowania 
wniosków zgodnie z chronologią ich wpływu do Urzędu. Traktując w sposób 
uprzywilejowany niektórych cudzoziemców, umożliwiano im uzyskanie zezwolenia 
pobytowego w terminie znacznie odbiegającym od średniego czasu trwania 
w Urzędzie takiego postępowania, naruszając w ten sposób zasadę określoną 
w art. 8 § 1 KPA. 

Ograniczono także możliwość uzyskania przez stronę postępowania informacji 
w toczącej się sprawie, poprzez wizytę u kierowników oddziałów i dyrekcji WSOiC 
oraz po uprzednim wezwaniu przez inspektora procedującego sprawę. Stało to 
w sprzeczności z zasadą zaufania do organów (art. 8 KPA), zasadą informowania 
stron o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy (art. 9 KPA), zasadą 
czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 KPA) i zasadą przekonywania 
(art. 11 KPA). W ograniczony sposób komunikowano się z cudzoziemcami za 
pomocą dostępnych w siedzibie Urzędu i na jego stronie internetowej środków 
informacyjnych, bowiem stosowane techniki informowania o sprawach związanych 
z cudzoziemcami były niewystarczające, a przekazywane za ich pomocą informacje 
nieaktualne. W ocenie NIK dostęp cudzoziemców do właściwej, spójnej, pełnej 

                                                      
11 Sankcjonującego czasowo, do dnia wydania decyzji, legalność ich pobytu na terytorium RP. 
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 
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i aktualnej informacji winien być kluczowym elementem realizowanego przez organ 
obowiązku nałożonego przepisami prawa. 

Sala obsługi klienta (na drugim piętrze DUW) nie była wyposażona w dostateczną 
liczbę stolików do wypełniania dokumentów i klimatyzację, chociaż dzienna liczba 
obsłużonych cudzoziemców wynosiła ok. 500. Sytuację tę powinna poprawić 
inwestycja, oddana do użytku w styczniu 2019 r., tj. już po zakończeniu przez NIK 
czynności kontrolnych, w wyniku której powstała w siedzibie Urzędu nowa strefa 
obsługi klienta (tzw. atrium), wyposażona m.in. w większą liczbę stanowisk obsługi. 

Biorąc pod uwagę skalę wniosków cudzoziemców o legalizację pobytu i pracę, 
przekładającą się na wysokie obciążenie pracą poszczególnych pracowników 
(nawet 2,8 tys. spraw na osobę w ciągu roku) należy uznać, że poziom zatrudnienia 
w WSOiC był niewystarczający, a zasoby kadrowe WSOiC nie zapewniały sprawnej 
i terminowej realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców. 
W okresie objętym kontrolą podejmowano działania zmierzające do poprawy 
terminowości prowadzonych postępowań poprzez zwiększenie zatrudnienia, 
czasowe wsparcie Wydziału przez pracowników innych komórek organizacyjnych 
DUW, oraz stażystów i praktykantów, niemniej jednak takie rozwiązania 
organizacyjne nie okazały się wystarczająco skuteczne. 

W lipcu 2018 r. określono dla pracowników obu Oddziałów Legalizacji Pobytu 
i Pracy dzienne limity opracowania projektów decyzji, w sytuacji gdy prowadzone 
postępowania, związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców, mają 
skomplikowany i zindywidualizowany charakter, a ich rozstrzygnięcie ma istotny 
wpływ na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny. Jakkolwiek NIK nie 
kwestionuje potrzeby sprawniejszego prowadzenia postępowań, jednakże 
procedowanie poszczególnych spraw nie jest czynnością techniczną, której czas 
wykonania można z góry przewidzieć. Stosowanie takiego rozwiązania może 
również nieść ryzyko nierzetelnej weryfikacji przesłanek uprawniających 
cudzoziemców do legalnego pobytu i pracy na terytorium RP. 

W badanej próbie kontrolnej wystąpiły przypadki niedochowania terminu na 
załatwienie skargi, o którym mowa w art. 237 § 1 KPA, oraz błędnej kwalifikacji pism 
stron postępowania jako skargi, podczas gdy z uwagi na ich treść, winny być one 
rozpatrywane w trybie właściwym dla ponaglenia. Zauważyć przy tym należy, że 
w latach 2016-2018 (I półrocze) przy przyznawaniu pracownikom WSOiC nagród 
pieniężnych nie uwzględniano kryterium terminowości wykonywania zadań, a na 
wysokość tych nagród zasadniczo nie miały wpływu występujące przypadki 
przewlekłości czy też bezczynności postępowań administracyjnych, stwierdzone 
przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dalej: „Szef UdSC”) i przez WSA. 

Na wniosek Wojewody we wrześniu 2018 r. w WSOiC przygotowano program 
naprawczy obejmujący zmiany organizacyjne i działania w obszarze legalizacji 
pobytu i pracy cudzoziemców oraz obsługi klienta. Informacje z realizacji tego 
programu stanowiły istotny element monitoringu działalności WSOiC, ale z uwagi na 
nieodległy termin jego wprowadzenia niemożliwe było ustalenie jego efektów. 
Ponadto w Urzędzie nie opracowano zasad obsługi petenta – cudzoziemca oraz 
polityki informacyjnej w tym zakresie, co mogłoby – w ocenie NIK – pozytywnie 
wpłynąć na jakość świadczonych usług, a także ułatwić pracę urzędnikom 
i zwiększyć zaufanie do Urzędu. 

W okresie objętym kontrolą DUW nie organizował szkoleń dla cudzoziemców 
i pracowników innych organów, bądź instytucji, np. w zakresie prawidłowego 
sporządzania wniosków o legalizację pobytu lub pracy cudzoziemców, co można 
byłoby uznać za tzw. „dobrą praktykę”.  

Z przeprowadzonego w trakcie kontroli NIK badania kwestionariuszowego, 
dotyczącego zadowolenia z poziomu obsługi świadczonej przez WSOiC wynikało, 
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że ok. 60% ankietowanych było zadowolonych z poziomu tej obsługi. Najgorzej 
oceniony został czas oczekiwania na załatwienie sprawy. W ok. 42% ankiet 
respondenci wskazywali na możliwości usprawnienia pracy Urzędu i podniesienia 
jakości świadczonych usług. 

W sposób nieprawidłowy, tj. niezgodnie z art. 61 § 3 KPA, ustalano datę wszczęcia 
postępowania administracyjnego w prowadzonych sprawach związanych 
z legalizacją pobytu cudzoziemców. Badania kontrolne wykazały bowiem, że 
podejmując pierwsze czynności w sprawie (często po upływie kilku miesięcy od 
wpływu wniosku do DUW) uznawano je niesłusznie za wszczęcie postępowania, 
którego data stanowiła następnie punkt wyjścia do wyznaczenia dalszych terminów 
w prowadzonych postępowaniach. Według stanu na dzień 10 grudnia 2018 r. 
pracownicy WSOiC „wszczynali” w ten sposób dopiero postępowania dotyczące 
wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców złożonych w grudniu 2017 r. 

Spośród 73 zbadanych spraw związanych z procedowaniem wniosków pobytowych 
cudzoziemców i wydawaniem im dokumentów, w przypadku: [1] aż 95% z nich nie 
prowadzono na bieżąco metryki sprawy, do czego zobowiązywał art. 66a § 3 KPA, 
[2] 84% z nich przed wydaniem decyzji w sprawie nie umożliwiono stronie 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, 
co przewidywał art. 10 § 1 KPA, [3] 47% tych spraw nie został udokumentowany 
odbiór przez stronę decyzji pobytowej, [4] 29% tych spraw nie zawiadomiono strony 
o niezałatwieniu sprawy w terminie, nie podano przyczyny zwłoki i nie wskazano 
nowego terminu załatwienia sprawy, stosownie do art. 36 § 1 KPA, [5] 19% tych 
spraw, pomimo złożonego żądania strony i dysponowania wystarczającym 
materiałem dowodowym pozwalającym na zakończenie sprawy, organ pozostawał 
w bezczynności przez okres co najmniej dwóch miesięcy, a maksymalnie dwóch lat 
i ośmiu miesięcy, [6] 18% tych spraw ze zwłoką dokonano w systemie 
informatycznym „POBYT v.2” wpisów o złożonych wnioskach lub wydanych 
rozstrzygnięciach, [7] 16% tych spraw nie pouczono pisemnie cudzoziemca, 
w języku dla niego zrozumiałym, o zasadach i trybie postępowania oraz 
o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, czym naruszono 
art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach13 
(dalej: „ustawa o cudzoziemcach”), [8] 4% tych spraw organ przyjął i rozpatrzył 
niekompletny wniosek oraz wezwał stronę do uzupełnienia wniosku pobytowego bez 
wskazania podstawy prawnej wezwania. Ponadto, w 39% zbadanych spraw, 
wyznaczony pierwotnie przez organ termin ich załatwienia i prowadzenia był dłuższy 
niż wynikający z przepisów prawa. Należy w tym kontekście zaznaczyć, że mimo 
powyższych nieprawidłowości, w objętych kontrolą postępowaniach 
administracyjnych – prowadzonych na podstawie przepisów ustawy 
o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy14 (dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”) – w sposób 
rzetelny dokonywano oceny spełniania przez cudzoziemca przesłanek uzyskania 
zezwolenia na pobyt i na pracę. 

Kontrola wewnętrzna DUW w 2016 r., przeprowadzona przez Szefa UdSC w 2015 r. 
oraz przez MSWiA w 2018 r. ujawniły nieprawidłowości podobne w charakterze do 
stwierdzonych w niniejszej kontroli, a dotyczące w szczególności nieprzestrzegania 
procedur wynikających z KPA. 

Elektroniczne rejestry zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę, 
prowadzone były nierzetelne, gdyż m.in. nie zawierały wszystkich wymaganych 
informacji, zawierały natomiast błędne dane w zakresie dat wydania rozstrzygnięć 
w sprawie. 

                                                      
13 Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, ze zm. 
14 Dz. U. z 2018 r. poz. 1265. 
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W okresie objętym kontrolą nieterminowo przekazywano do właściwego urzędu 
statystycznego półroczne sprawozdania statystyczne o wydanych zezwoleniach na 
pracę cudzoziemców w RP. 

W WSOiC nie wprowadzono skutecznych mechanizmów monitorowania 
prowadzonych postępowań administracyjnych, co znalazło swoje odzwierciedlenie 
w niedostatecznym nadzorze nad terminowością tych postępowań. W ramach 
nadzoru nie dokonywano również analiz przyczyn bezczynności i przewlekłości 
prowadzonych postępowań administracyjnych. Założono bowiem, że źródłem 
nieterminowości nie były zawinienia po stronie pracowników, lecz obiektywne 
okoliczności, na które Urząd nie miał wpływu. W związku z tym nie w pełni 
realizowano postanowienia Szefa UdSC, o których mowa w art. 37 § 6 KPA, gdyż 
nie wyjaśniano przyczyn i nie ustalano osób winnych niezałatwienia sprawy 
w terminie. Zaznaczyć należy w tym kontekście, że pomimo trudności 
organizacyjnych, wynikających m.in. ze skali wpływających wniosków o wydanie 
zezwoleń na pobyt i na pracę, terminowość realizacji zadań związanych z tymi 
wnioskami stanowi prawny obowiązek organu. W doktrynie i orzecznictwie prawa 
administracyjnego wskazuje się, że z realizacji tego obowiązku nie zwalnia zarówno 
duża liczba spraw, jak również brak etatów i środków pieniężnych15. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowej16 kontrolowanej działalności 

1. Adekwatność organizacji, poziomu zasobów i polityki 
informacyjnej urzędów administracji publicznej oraz ich 
współpracy z innymi instytucjami w zakresie obsługi 
cudzoziemców 
1.1. Zgodnie ze Statutem DUW17, realizacja zadań Wojewody objętych działami 
administracji rządowej: [1] praca w zakresie wydawania zezwoleń na pracę 
cudzoziemców, oraz [2] sprawy wewnętrzne w zakresie, m.in. ochrony granic 
Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacja działań 
związanych z polityką migracyjną państwa, należała do zakresu działań WSOiC. 
Zadania z obszaru obsługi cudzoziemców, wynikające z ustawy o cudzoziemcach 
oraz z ustawy o promocji zatrudnienia, zgodnie z obowiązującym w trakcie kontroli 
Regulaminem DUW18, realizowane były przez trzy oddziały wchodzące w skład 
WSOiC19: [1] Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy I, [2] Oddział Legalizacji Pobytu 
i Pracy II, [3] Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta. Ponadto część zadań Oddziału 
Paszportowego i Obsługi Klienta wykonywana była także przez delegatury Urzędu 
w Jeleniej Górze, w Legnicy i w Wałbrzychu. Organizacja i tryb pracy Wydziału nie 

                                                      
15 Np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r., V SAB 147/99, LEX nr 50019. 
16 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. 
17 Wprowadzonym zarządzeniem nr 64 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu 
Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu. 
18 Stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, ze zm. 
19 W okresie objętym kontrolą organizacja WSOiC ulegała zmianom. Do kwietnia 2015 r. zarówno obsługą cudzoziemców, jak 
i prowadzeniem postępowań w sprawach cudzoziemców zajmował się jeden oddział – Oddział Spraw Cudzoziemców. 
Następnie obsługa klienta (cudzoziemców) znalazła się w zakresie pracy Oddziału Paszportowego, który zmienił swoją nazwę 
na Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta. W marcu 2016 r. dokonano kolejnej reorganizacji – z jednego oddziału zajmującego 
się prowadzeniem postępowań w sprawach cudzoziemców oraz Oddziału Unii Europejskiej utworzono trzy oddziały – Oddział 
Legalizacji Pobytu i Pracy I, II oraz III. Zakres obowiązków dwóch pierwszych oddziałów był co do zasady tożsamy 
(prowadzenie postępowań pobytowych dla cudzoziemców) z wyjątkiem spraw z zakresu Unii Europejskiej (dalej; „UE”) oraz 
zaproszeń, które leżały w kompetencji Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy II. Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy III oprócz 
prowadzenia postępowań, takich jak pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE czy niektóre pobyty czasowe, 
zajmował się również wydawaniem zezwoleń na pracę. Od dnia 1 lutego 2018 r. Oddziały Legalizacji Pobytu i Pracy I oraz II 
zostały połączone w jeden oddział – Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy I, a dotychczasowy Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy 
III zmienił nazwę na Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy II. 
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zostały określone w sposób formalny20. Ustalona organizacja pracy Wydziału 
pozwalała na realizację zadań przez Wojewodę w zakresie obsługi cudzoziemców, 
jednakże nie gwarantowała w szczególności terminowego procedowania spraw. 

(akta kontroli str. 29-142, 899, 909-910, 1300-1301, 1644-1645, 3094-3096) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w DUW nie sporządzano analiz, prognoz czy 
materiałów informacyjnych dotyczących sytuacji migracyjnej i cudzoziemców 
w województwie. 

(akta kontroli str. 10, 25) 

1.3. Przeprowadzone oględziny siedziby DUW21 wykazały, że w budynku Urzędu 
zapewniono warunki do obsługi cudzoziemców. Odbywała się ona w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 16.00, a w środy od 8.00 do 18.00. 
Zastępca Dyrektora WSOiC wskazała, że przyjmowanie cudzoziemców w godzinach 
odmiennych niż godziny pracy DUW (od 8.00 do 16.00) wynikało, 
m.in. z konieczności realizacji także innych zadań, w tym związanych ze stałym 
procesem zlecania produkcji oraz przyjmowania i weryfikacji dokumentów 
wyprodukowanych i dostarczanych z Centrum Personalizacji Dokumentów 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Strefa obsługi cudzoziemców 
została zlokalizowana w dwóch miejscach22: na podwyższonym parterze – 
w zakresie odbioru zezwoleń na pracę, zaproszeń czy kart pobytu oraz 
otrzymywania stempli do paszportów23, oraz na drugim piętrze – w pozostałych 
sprawach związanych z cudzoziemcami (m.in. składanie wniosków pobytowych, 
o zezwolenie na pracę, zaproszenia, osobiste stawiennictwo, wymiana karty 
pobytu). Zarówno poczekalnia ulokowana na parterze, jak i na drugim piętrze, były 
dostosowane do liczby obsługiwanych klientów, pod kątem dostępności miejsc 
siedzących. Sala obsługi klienta na drugim piętrze nie była jednak wyposażona 
w dostateczną liczbę stolików do wypełniania dokumentów, nie była także 
klimatyzowana, podczas gdy dzienna liczba obsłużonych cudzoziemców wynosiła 
ok. 50024. Zastępca Dyrektora WSOiC podała m.in., że lokalizacja punktu obsługi 
klienta na drugim piętrze jest rozwiązaniem tymczasowym, do momentu 
uruchomienia nowej przestrzeni dedykowanej obsłudze cudzoziemców, tzw. atrium 
(szerzej w pkt 1.8). 

Stanowiska obsługi klienta (pięć na drugim piętrze) wyposażono w sprzęt 
techniczny: przenośny komputer, czytnik linii papilarnych, skaner (kserokopiarka 
wolnostojąca, wspólna dla wszystkich stanowisk) oraz ustawiono w odległości 
pozwalającej na zachowanie poufności. 

W DUW wdrożono system zarządzania ruchem kolejkowym w sprawach związanych 
z obsługą cudzoziemców. Przeprowadzone oględziny wykazały limitowaną 
dostępność procedur z zakresu spraw cudzoziemskich25, jak również brak 
możliwości złożenia wniosku pobytowego bez konieczności wcześniejszej rezerwacji 
wizyty w Urzędzie. Odnotowano także tworzące się kolejki klientów w godzinach 

                                                      
20 Jak wskazał Wojewoda, sprawy związane z bezpośrednią obsługą cudzoziemców realizowane były przez Oddział 
Paszportowy i Obsługi Klienta, a w zakresie procedowania wniosku do wydania decyzji i karty pobytu – przez Oddziały 
Legalizacji Pobytu i Pracy I i II. W ramach Oddziału Legalizacji Pracy i Pobytu I od lutego 2018 r. wyodrębniono tzw. sekcje 
odpowiedzialne za poszczególne „etapy” procedowania wniosku pobytowego. Należały do nich: [1] kancelaria techniczna – 
zakładanie teczek, edycja wniosków w EZD i w systemie POBYT; [2] kancelaria wszczynająca – weryfikacja wniosków pod 
względem formalnym oraz wysyłanie pierwszego pisma stronie („wszczynającego postępowanie”) lub wezwania do 
uzupełnienia braków formalnych; [3] inspektorzy wojewódzcy – kontynuacja postępowania i przygotowywanie projektów 
decyzji do zatwierdzenia. W IV kwartale 2018 r. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zostało scedowane 
także na tzw. kancelarię decyzyjną. 
21 W dniach 16-17 października 2018 r. 
22 Rozdzielenie punktów obsługi klienta cudzoziemskiego (drugie piętro) i paszportowego (parter) nastąpiło w wyniku decyzji 
kierownictwa DUW oraz dyrekcji WSOiC, po konsultacji z specjalistą BHP, podjętej w kwietniu 2018 r., w związku 
ze spodziewanym wzrostem liczby klientów we wszystkich sprawach realizowanych przez WSOiC, przed sezonem letnim. 
23 Dla osób, które uzupełniły braki formalne we wnioskach pobytowych. 
24 Dane ustalone na podstawie wydanych biletów z systemu kolejkowego. 
25 Np. w dniu 17 października 2018 r. oględziny przeprowadzono o godzinie 8.35 – dla kategorii sprawy zezwolenia na pracę, 
odnotowano brak dostępnych biletów. 
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porannych. Zastępca Dyrektora WSOiC wskazała, m.in., że: [1] limitowanie biletów 
oraz rezerwacji w poszczególnych procedurach jest wynikiem analizy bieżącej 
sytuacji dokonywanej przez dyrekcję WSOiC; [2] limity modyfikowane są w trakcie 
dnia, co stanowi, m.in. odpowiedź na problem pobieranych w nadmiarze, 
w godzinach porannych, biletów, np. przez pełnomocników bądź tzw. kolejkowiczów. 

Rezerwacja wizyt w DUW, w odniesieniu do spraw cudzoziemskich, możliwa była 
wyłącznie w celu złożenia wniosku pobytowego26 (czasowego bądź stałego dla 
obywateli państw trzecich), uzyskania informacji w sprawie oraz od dnia 2 listopada 
2018 r. także umówienia wizyty u Dyrektora WSOiC27. Rezerwacje w powyższym 
zakresie dokonywane były poprzez system elektroniczny, udostępniony na stronie 
internetowej Urzędu28. Pomimo dostępności trzech wersji językowych obsługi panelu 
rezerwacji wizyt, umówienie wizyty możliwe było wyłącznie w języku polskim. 

Miejsca obsługi cudzoziemców w siedzibie DUW co do zasady29 były dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych: przed wejściem głównym do budynku 
znajdował się utwardzony podjazd, a dostęp do punktów obsługi zapewniał: 
w przypadku podwyższonego parteru – dźwig (mobilna platforma), drugiego piętra – 
winda. Część budynku DUW (prawe skrzydło, parter), w tym miejsca pracy 
pracowników WSOiC, włączono do strefy zamkniętej, z brakiem bezpośredniego 
dostępu osób trzecich. Zastępca Dyrektora WSOiC podała, że strefę niedostępną 
dla klientów wydzielono z uwagi, m.in. na konieczność poprawy komfortu pracy 
inspektorów prowadzących postępowania administracyjne30, ujednolicenia systemu 
obsługi klienta, jak również, w celu zapobieżenia ewentualnym zachowaniom 
korupcjogennym. 

W zakresie funkcjonowania stref obsługi cudzoziemców, Wojewoda realizował, 
w trakcie kontroli, projekt pn.: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości 
obsługi cudzoziemców w DUW”, dofinansowany ze środków Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji (dalej: „FAMI”), w ramach którego powstawała w siedzibie 
Urzędu nowa strefa obsługi klienta (tzw. atrium), wyposażona, m.in. w większą 
liczbę stanowisk do obsługi cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 333-400, 405-422, 1248-1294) 

1.4. Poziom zatrudnienia31 w WSOiC wynosił: w 2014 r. – 101 etatów, w 2015 r. – 
108 etatów, w 2016 r. – 111 etatów, w 2017 r. – 108 etatów, a w 2018 r. – 
145 etatów, w tym w zakresie obsługi cudzoziemców32 odpowiednio: 28 etatów, 
36,6 etatów, 61,4 etatów, 52,8 etatów oraz 87,7 etatów. W każdym ze zbadanych lat 
stan ten był niższy niż zaplanowany: w 2014 r. o siedem etatów, w 2015 r. o cztery 
etaty, w 2016 r. o dziewięć etatów, w 2017 r. o 12 etatów, w 2018 r. o 10 etatów, 
a w stosunku do etatów dedykowanych obsłudze cudzoziemców w 2014 r. stan ten 
był równy zaplonowanemu, w kolejnych latach niższy odpowiednio o trzy etaty, 
jeden etat, jeden etat i 8,4 etatów. Środki pieniężne na sfinansowanie nowych 

                                                      
26 Od dnia 2 stycznia 2017 r. osobiste złożenie wniosku pobytowego wymagało dokonania rezerwacji wizyty w Urzędzie. 
27 https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/aktualnosci-2-listopada/14851,Rezerwacja-wizyt-do-Dyrektora-Wydzialu-
Spraw-Obywatelskich-i-Cudzoziemcow.html (data dostępu: 9 grudnia 2018 r.). 
28 Pod adresem: https://rezerwacje.duw.pl/reservations/pol (data dostępu: 9 grudnia 2018 r.). 
29 Poza dostępem do punktu informacyjnego (pomimo lokalizacji na parterze, dostęp po schodach, bez platformy; 
pomieszczenie niewielkie, z ograniczonymi możliwościami manewrowymi). Zastępca Dyrektora WSOiC wskazała, że obecna 
lokalizacja punktu informacyjnego jest tymczasowa (docelowo w tzw. atrium), a w przypadku zgłoszenia klienta, który nie 
miałby możliwości dotarcia do stanowiska, pracownicy mogliby podejść w dogodne do obsługi miejsce. 
30 Wskazała, że przed zastosowanie powyższego rozwiązania inspektorzy nie byli w stanie prowadzić procedur legalizacyjnych 
i jednocześnie obsługiwać klientów gromadzących się na korytarzach. 
31 Według danych na dzień 31 grudnia każdego z badanych lat, a w 2018 r. według stanu na dzień 30 września. Dane 
wyliczone przez DUW na podstawie sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
32 Obejmujący zarówno etaty związane z bezpośrednią obsługą cudzoziemców, jak również etaty pracowników 
merytorycznych, procedujących sprawy do wydania decyzji i karty pobytu. 
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etatów pochodziły z budżetu Wojewody, a w 2018 r. także ze środków leżących 
w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: „MSWiA”)33. 

W badanym okresie w DUW przeprowadzono łącznie 122 nabory na stanowiska 
związane z obsługą cudzoziemców, w tym w 2014 r. – cztery, w 2015 r. – 11, 
w 2016 r. – 28, w 2017 r. – 32, a w 2018 r.34 – 47 naborów. W 83 przypadkach 
(w 68%) nabory zakończyły się wyłonieniem i zatrudnieniem kandydata. Łącznie 
w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2018 r. w DUW na stanowiska 
związane z obsługą cudzoziemców zatrudniono 112 osób, w tym w 2014 r. – trzy, 
w 2015 r. – 14, w 2016 r. – 23, w 2017 r. – 28, a w 2018 r. – 44 osoby (z czego 
dziewięć osób zrezygnowało z zatrudnienia w 2018 r.). W tym samym okresie 
rozwiązano następującą liczbę umów o pracę: w 2015 r. – dwie35, w 2016 r. – 
osiem36, w 2017 r. – 2037, w 2018 r. – 1938. Zastępca Dyrektora WSOiC podała, że 
głównymi powodami, dla których pracownicy WSOiC zajmujący się obsługą 
cudzoziemców rezygnowali z pracy były: wysoki poziom stresu związany z ilością 
pracy w połączeniu z bezpośrednią obsługą trudnego klienta oraz niskie – 
w stosunku do oferty rynkowej – wynagrodzenie. Dodała, że Urząd podejmował 
działania mające na celu zatrzymanie pracowników (szkolenia oraz system nagród 
okresowych), to jednak mając na uwadze lokalny rynek pracy – zarówno prywatny, 
jak i publiczny – nie był w stanie zaoferować wystarczająco konkurencyjnych 
warunków zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 453-454, 1898-1899, 1912-1916, 2114-2115) 

W badanym okresie dyrekcja WSOiC nie wydawała podległym pracownikom 
poleceń pracy w godzinach nadliczbowych. Nie korzystano także, w zakresie spraw 
cudzoziemskich, z rozwiązania wynikającego z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej39, tj. przeniesienia urzędnika służby cywilnej 
do pracy na innym stanowisku. Realizację zadań z zakresu spraw cudzoziemskich, 
na okres nieprzekraczający trzech miesięcy bez konieczności wypowiedzenia 
dotychczasowych warunków pracy (art. 42 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy40), powierzono natomiast 12 osobom, w tym w 2015 r. jednej, 
w 2016 r. dwóm, w 2017 r. pięciu, w 2018 r. czterem. WSOiC był także wspomagany 
przez stażystów (138 osób41), praktykantów (57 osób42) oraz osoby bezrobotne, 
w ramach tzw. prac interwencyjnych (sześć osób w łącznym wymiarze 47 miesięcy). 

(akta kontroli str. 1901-1902, 1917-1918, 2116) 

Średnia liczba spraw przypadających na jednego pracownika43 różniła się 
w zależności od ich rodzaju oraz okresu, w którym były procedowane. W sprawach 
dotyczących obywateli UE i zaproszeń44, średnia ta wzrastała corocznie w okresie 
od 2014 r. do 2016 r. (od poziomu 1,4 tys./osobę, przez 2,0 tys./osobę, do 
2,1/osobę). W 2017 r. zanotowano spadek spraw o 18%45 w stosunku do 2016 r., 

                                                      
33 Pierwotnie w ramach tych środków miało zostać sfinansowanych 25 nowoutworzonych etatów. W związku z powstałymi 
„oszczędnościami” ostatecznie utworzono, za zgodą MSWiA, 30 nowych etatów, które wzmocniły zasoby kadrowe WSOiC 
w zakresie spraw cudzoziemskich. Dodatkowo, z budżetu Wojewody, w IV kwartale 2018 r. zatrudniono pięć osób. 
34 Do dnia 30 września 2018 r. 
35 W tym jedną na mocy porozumienia stron – emerytura oraz jedną w wyniku wypowiedzenia umowy dokonanego przez 
pracownika. 
36 W tym cztery na mocy porozumienia stron, w tym jedną z uwagi na przejście przez pracownika na emeryturę, trzy w wyniku 
wypowiedzenia umowy dokonanego przez pracownika, jedną z uwagi na upływ terminu, na który została zawarta. 
37 W tym sześć na mocy porozumienia stron, 12 w wyniku wypowiedzenia umowy dokonanego przez pracownika, dwie z uwagi 
na upływ terminu, na który zostały zawarte. 
38 W tym osiem na mocy porozumienia stron, w tym jedną z uwagi na przejście przez pracownika na emeryturę, 10 w wyniku 
wypowiedzenia umowy dokonanego przez pracownika, jedną z uwagi na upływ terminu, na który została zawarta. 
39 Dz. U. z 2018 r. poz. 1559. 
40 Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm. 
41 W 2014 r. – 18, w 2015 r. – 26, w 2017 r. – 10, w 2017 r. – 13, w 2018 r. – 71 stażystów. 
42 W 2014 r. – trzech, w 2015 r. – siedmiu, w 2016 r. – trzech, w 2017 r. – dziewięciu, w 2018 r. – 35 praktykantów. 
43 W rozumieniu pracownika merytorycznego, tj. analizującego sprawy, mającego bezpośredni wpływ na procedowanie 
sprawy, np. wszczynającego postępowanie, przygotowującego projekt decyzji administracyjnej. 
44 Sprawy procedowane przez czterech pracowników. 
45 Do liczby 1,7 tys. spraw przypadających na jedną osobę. 
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natomiast w 2018 r.46 średnia liczba spraw przypadających na jednego pracownika, 
stanowiła 67,4% liczby spraw z 2017 r. (1,1 tys. spraw/osobę). W zakresie zezwoleń 
na pobyt czasowy, tj. pobyt czasowy i pracę, krótkotrwały pobyt, działalność 
gospodarczą, naukę, inne okoliczności, pobyt z cudzoziemcem, pobyt z obywatelem 
RP, liczba spraw przypadających na jednego pracownika wynosiła: w 2016 r. – 577, 
w 2017 r. – 971, w 2018 r.47 – 545. W pozostałych sprawach pobytowych, 
tj. pobytów stałych, pobytów rezydenta długoterminowego UE, pobytów czasowych 
ze względu na studia stacjonarne, oddelegowania pracowników, przeniesienia 
wewnątrz przedsiębiorstw, mobilność długoterminową, wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, a także w zakresie spraw 
dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium RP, liczba spraw 
przypadających na jednego pracownika w 2017 r. była o 42,4% wyższa niż 
w 2016 r., przy tym samym poziomie zatrudnienia (11 pracowników), na co wpływ 
miała głównie liczba zezwoleń na pracę, która w 2017 r. była wyższa niż w 2016 r. 
o ponad 12,5 tys. (14,5 tys. w 2016 r., 27 tys. w 2017 r.). Wzrost liczby spraw 
związanych z zezwoleniami na pracę widoczny był od początku kontrolowanego 
okresu, bowiem od maja do końca 2014 r. procedowano 1,5 tys. spraw, w 2015 r. 
natomiast 4,9 tys. spraw (216%), przy zachowanym poziomie zatrudnienia (trzy 
osoby). Liczba spraw przypadających na jednego pracownika wzrosła więc 
dwukrotnie. 

(akta kontroli str. 905, 923-924) 

Badanie przeprowadzone na próbie 31 zatrudnionych48 w WSOiC wykazało, że 
w DUW co do zasady49 dla stanowisk pracy związanych z obsługą cudzoziemców 
sporządzono opisy stanowisk pracy, o których mowa w zarządzeniu nr 1 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów 
i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej50. Zakresy obowiązków 
pracowników WSOiC były aktualne. 

W wyniku ww. badania stwierdzono także, że wszyscy pracownicy posiadali 
wymagane kwalifikacje (wykształcenie), wskazane dla stanowisk służbowych, które 
zajmowali51. W zbadanych przypadkach było to wykształcenie średnie bądź wyższe. 
Spośród wszystkich poddanych badaniu pracowników, 30 posiadało znajomość 
co najmniej jednego języka obcego z wymaganych: języka angielskiego, języka 
rosyjskiego, języka niemieckiego52, bądź dodatkowo języka francuskiego lub języka 
ukraińskiego53. Jedna osoba nie posługiwała się żadnym językiem obcym, jednakże 
umiejętność ta nie była wymagana na stanowisku, które zajmowała54. W gronie 
wszystkich osób zatrudnionych w WSOiC na stanowiskach związanych 
cudzoziemcami55, znajomość języka angielskiego deklarowało 77 pracowników, 
języka rosyjskiego – 45, języka niemieckiego – 31. Sześć osób posługiwało się 
językiem francuskim, trzy – językiem ukraińskim i językiem hiszpańskim, dwie 
językiem czeskim, jedna osoba językiem litewskim oraz językiem białoruskim. 

                                                      
46 Według stanu na dzień 30 września 2018 r. 
47 Według stanu na dzień 30 września 2018 r. 
48 30% ogółu pracowników WSOiC zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą klientów według stanu na dzień 
15 października 2018 r. (dzień doboru próby do badania), z wyłączeniem stanowisk kierowniczych. W próbie znalazły się 
wyłącznie osoby zajmujące stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
49 Za wyjątkiem jednego stanowiska pracy. 
50 M.P. z 2011 r., Nr 5, poz. 61, ze zm. 
51 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, 
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia 
oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 807). 
52 Na stanowisku specjalisty w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta. 
53 Na stanowiskach: inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I oraz II, starszy inspektor 
wojewódzki ds. cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II, starszy specjalista ds. wydawania zezwoleń na pracę 
cudzoziemcom w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II, starszy specjalista ds. personalizacji dokumentu paszportowego 
i obsługi klienta w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta. 
54 Zgodnie z opisem stanowiska pracy (referent ds. administracyjnych) – symbol SOC/LPI/8. 
55 Według stanu na dzień 15 października 2018 r., tj. dzień doboru próby do badania. 
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W dwóch przypadkach znajomość języka obcego56 została potwierdzona 
certyfikatem (na poziomie średniozaawansowanym). Posiadanie wymaganych 
przepisami prawa i/bądź określonych w opisach stanowisk pracy kwalifikacji 
w zakresie wykształcenia oraz znajomości języka obcego przez osoby zatrudnione 
w WSOiC na stanowiskach związanych z obsługą cudzoziemców, potwierdziło także 
badanie 13 losowo wybranych naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej. 

(akta kontroli str. 401-404, 438-452, 493-636) 

W latach 2014 (maj) – 2018 (wrzesień) pracownicy WSOiC realizujący zadania 
związane z obsługą cudzoziemców uczestniczyli w kursach i szkoleniach, w tym 
w tzw. szkoleniach miękkich57: odpowiednio w trzech (pięć osób), trzech (pięć osób), 
ośmiu (22 osoby), dwóch (trzy osoby) i trzech (25 osób) oraz w tzw. szkoleniach 
twardych58: odpowiednio w dziewięciu (23 osoby), 10 (21 osób), 10 (66 osób), 
sześciu (47 osób) i czterech (42 osoby). Zdecydowana większość szkoleń (91%), 
w których uczestniczyli pracownicy WSOiC realizujący zadania związane z obsługą 
cudzoziemców, przeprowadzona została przez podmioty zewnętrzne59. Od lutego 
2018 r. pracownicy Oddziałów Legalizacji Pobytu i Pracy I i II WSOiC, szczególnie 
zaś nowozatrudnieni, podnosili kwalifikacje zawodowe także w ramach cyklicznych, 
wewnętrznych szkoleń z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP, 
przeprowadzanych przez Głównego Specjalistę – nowoutworzone stanowisko pracy, 
dedykowane, m.in. powyższej kwestii. Pracownicy WSOiC uczestniczyli także 
w każdym ze zbadanych lat w konferencjach krajowych bądź spotkaniach 
konsultacyjnych, eksperckich czy informacyjnych z tematyki związanej 
z cudzoziemcami. Nie brali oni natomiast udziału w wizytach czy wyjazdach 
studyjnych do innych państw. 

Żaden z pracowników WSOiC, któremu powierzono wykonywania zadań 
związanych z cudzoziemcami, nie posiadał wykształcenia podyplomowego w tym 
zakresie. 

W okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2018 r. w DUW nie zawierano 
umów cywilnoprawnych w zakresie związanym z obsługą cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 438-449, 1898, 1910-1911) 

1.5. W latach 2014-201860 w DUW wydatkowano środki publiczne związane 
z realizacją zadań dotyczących cudzoziemców oraz prowadzono ich rozliczenie 
zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i zawartymi umowami. 
Wydatkowane na przedmiotową działalność środki budżetowe ujmowano 
w sprawozdaniach Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 
budżetowej, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy 
wojewódzkie. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa sprawozdawczość nie obejmowała 
w swojej szczegółowości wyodrębnionych wydatków merytorycznego WSOiC, 
wykonanie wydatków w powyższym zakresie prezentowane było w sprawozdaniach 
Rb-BZ161. Środki budżetowe związane z realizacją zadań dotyczących 
cudzoziemców w DUW wydatkowano w ramach funkcji 2. budżetu państwa 
w układzie zadaniowym, tj. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym zadania 
2.5. Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP62 i podzadania 2.5.2. – 
Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców. 

                                                      
56 Dotyczy języka angielskiego oraz języka niemieckiego. 
57 Np. z poprawności językowej redagowania pism urzędowych, z obsługi klienta, czy zarządzania zespołem. 
58 M.in. legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zatrudniania cudzoziemców w RP, weryfikacji autentyczności 
dokumentów, zasad i procedur postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, systemów informacyjnych, 
w tym SIS (System Informacyjny Schengen), VIS (Wizowy System Informacyjny) i SI POBYT, czy nauki/doskonalenia języka 
angielskiego. 
59 W okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2018 r. w DUW zorganizowano łącznie pięć szkoleń wewnętrznych. 
60 Do dnia 30 czerwca 2018 r. 
61 Rb-BZ1 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym. 
62 W 2014 r. zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzania migracjami. 
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Nakłady finansowe na realizację zadań dotyczących cudzoziemców63 wyniosły: 
4 826,7 tys. zł w 2014 r., 5 713,8 tys. zł w 2015 r., 8 601,5 tys. zł w 2016 r., 
8 460,9 tys. zł 2017 r. i 3 770,8 tys. zł w 2018 r. (I półrocze)64. 

(akta kontroli str. 3092-3093, 3298-3440) 

1.6. W wyniku przeprowadzonych oględzin siedziby DUW65 ustalono, że Urząd 
informował swoich klientów o godzinach pracy WSOiC (m.in. poprzez 
zamieszczenie tablicy informacyjnej przed wejściem do jego siedziby, przed 
punktem informacyjnym oraz na stronie internetowej) oraz o miejscach przyjęć 
interesantów (tabliczki informacyjne przy wejściu, w holu głównym oraz na 
półpiętrach, w tym w językach obcych – angielskim oraz ukraińskim). Nie 
stwierdzono natomiast wydawania przez Urząd informatorów czy broszur, w tym 
w języku obcym, na temat załatwianych spraw cudzoziemskich, zawierających, 
m.in. sposób postępowania, zamieszczenia w siedzibie Urzędu pouczeń o zasadach 
i trybie postępowania oraz o przysługujących cudzoziemcom prawach i ciążących na 
nich obowiązkach. Nie eksponowano sprzętu, który jest nieczynny lub uszkodzony. 
DUW uruchomił dla cudzoziemców specjalny numer telefonu (automatyczną 
infolinię)66, jednakże udostępnione w tej formie informacje dotyczyły jedynie 
zezwolenia na pracę, zaproszeń oraz Karty Polaka. Na stronie internetowej Urzędu 
wydzielono zakładkę poświęconą sprawom cudzoziemskim67, jednakże nie 
wszystkie informacje tam zamieszczone były aktualne, a opublikowane w wersjach 
językowych – angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i ukraińskiej, 
udostępniono w niepełnym zakresie (w odniesieniu do informacji dostępnych 
w języku polskim). Cudzoziemcom umożliwiono przesyłanie wniosków o zezwolenie 
na pracę drogą elektroniczną, uruchomiono także elektroniczną skrzynkę pocztową 
obsługującą zapytania dotyczące możliwości odbioru karty pobytu. Nie umożliwiono 
sprawdzenia statusu swojej sprawy przez Internet – funkcjonalność tę przewiduje 
natomiast Portal Informacyjno-Operacyjny, stanowiący część projektu pn.: „Urząd 
przyjazny cudzoziemcom – wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie 
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”, realizowanego w DUW w trakcie 
kontroli. 

(akta kontroli str. 150-201, 909-910, 405-421, 1248-1294, 2533-2535) 

1.7. W okresie objętym kontrolą DUW podejmował współpracę z innymi organami 
i instytucjami w zakresie dotyczącym cudzoziemców. W pięciu przypadkach 
(Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Urząd Miejski 
Wrocławia) współpraca ta przybrała charakter stały, wynikający jednocześnie 
z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa. Z dwoma podmiotami DUW 
współpracował w ramach tzw. dobrych praktyk, a jej sposób opierał się o wymianę 
doświadczeń w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców (Dolnośląska Izba 
Gospodarcza)68 oraz formułę okresowych szkoleń (Straż Graniczna – dalej: „SG”)69. 
W sposób sformalizowany uregulowano natomiast współpracę w dwóch 
przypadkach. W grudniu 2017 r. z inicjatywy SG zostało zawarte porozumienie70 
w przedmiocie udostępnienia SG pomieszczenia biurowego w siedzibie Urzędu, 
w związku z realizacją zadania nałożonego na SG, wynikającego z art. 1 ust. 2 
pkt 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej71, w związku 

                                                      
63 Dla zadania 2.5. (w latach 2015-2018) i 2.6 (w 2014 r.). 
64 Przy planie rocznym według ustawy budżetowej 7 752,1 tys. zł i planem po zmianach 10 076,5 tys. zł. 
65 W dniu 16 października 2018 r. 
66 Z możliwością wyboru języka obsługi – polski, angielski, rosyjski, ukraiński. 
67 http://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy (data dostępu: 27 grudnia 2018 r.). 
68 Której efektem jest prowadzony dialog na linii Urząd – pracodawcy. 
69 W celu pogłębienia wiedzy pracowników. 
70 Porozumienie z dnia 28 czerwca 2018 r. zawarte w Krośnie Odrzańskim pomiędzy Nadodrzańskim Oddziałem Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzańskim, reprezentowanym przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, 
a DUW, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Urzędu. 
71 Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, ze zm. 
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z art. 289 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach72, na okres do dnia 30 czerwca 2018 r. 
Pomieszczenie to miało być użytkowane w celu weryfikacji autentyczności 
dokumentów przedkładanych przez cudzoziemców do DUW we wnioskach 
o udzielenie zezwolenia na pobyt. Pomieszczenie to służyć miało także 
przeprowadzaniu czynności wobec cudzoziemców bezpośrednio zatrzymanych 
w siedzibie Urzędu lub wobec których zachodziły przesłanki do wyjaśnienia ich 
statusu pobytowego, jak również bieżącemu zapoznawaniu się z aktami 
postępowań prowadzonych przez pracowników Urzędu w zakresie legalizacji pobytu 
i pracy cudzoziemców. Postanowienia ww. porozumienia zostały prolongowane 
w wyniku zawarcia nowego porozumienia73, z okresem obowiązywania do dnia 
31 grudnia 2018 r. Uzupełnienie ww. porozumienia stanowiły zapisy porozumienia 
z dnia 17 lipca 2018 r. zawartego między Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej (dalej: „Komendant”) a Wojewodą, w wyniku którego 
upoważniono Komendanta do przeglądania danych osobowych, w związku 
z realizacją zadań ustawowych, przetwarzanych w określonych w porozumieniu 
zbiorach danych, których administratorem jest Wojewoda. 

Formę umowy przybrała natomiast współpraca z Fundacją Ukraina, z którą 
w ramach wspólnie realizowanego projektu z FAMI, udzielano wsparcia dla 
cudzoziemców w postaci punktów konsultacyjno-informacyjnych. 

W latach 2016-2018 Wojewoda obejmował patronatem honorowym przedsięwzięcia 
i wydarzenia związane z cudzoziemcami: w 2016 r. cztery wydarzenia, w 2017 r. – 
10 wydarzeń a w 2018 r.74 trzy wydarzenia. Dotyczyły one krajowych, jak 
i międzynarodowych przedsięwzięć związanych w szczególności z kulturą, nauką, 
muzyką czy sportem. 

(akta kontroli str. 148-201, 1878-1891) 

1.8. W latach 2014 (maj) – 2018 (wrzesień) DUW uczestniczył w projektach 
i programach na rzecz cudzoziemców, a jego udział był uzasadniony. W dniu 
25 czerwca 2018 r. Wojewoda zawarł, jako beneficjent, porozumienie finansowe75 
dotyczące realizacji projektu pn.: „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie 
obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, dofinansowywanego 
ze środków FAMI. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Ukraina. 
Łączny kwalifikowalny koszt projektu oszacowano na 4 680,2 tys. zł, a wkład FAMI 
na 3 510,2 tys. zł. Projekt zakłada realizację przez 36 miesięcy: od dnia 1 maja 
2018 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Skierowany jest głównie do cudzoziemców – 
obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Działania projektowe 
mają na celu podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych 
i społecznych, a także zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zjawiska migracji 
oraz korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie. 
Adresatami projektu ma być również społeczeństwo przyjmujące, w szczególności 
lokalni pracodawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, pracownicy urzędów 
i instytucji oraz szeroko rozumiana społeczność lokalna jako odbiorcy realizowanej 
kampanii informacyjno-edukacyjnej. Wojewoda jest odpowiedzialny za realizację 
takich zadań jak: prowadzenie infopunktów i doradztwo specjalistyczne w celu 
bezpośredniego wsparcia obywateli państw trzecich oraz wsparcie edukacji 
międzykulturowej w szkołach poprzez grupowe i indywidualne formy wsparcia76. 

                                                      
72 Tj. kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP prowadzą w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących warunków wjazdu cudzoziemców na to terytorium i pobytu na nim organy SG i Policji. 
73 W dniu 28 czerwca 2018 r. 
74 Do końca III kwartału 2018 r. 
75 Nr PL/2018/FAMI/OG.8.9. Pozostałe strony porozumienia to: Skarb Państwa – Departament Funduszy Europejskich 
MSWiA, pełniący funkcję Organu Odpowiedzialnego dla FAMI oraz Skarb Państwa – Centrum Obsługi Projektów Europejskich 
MSWiA, pełniący funkcję Organu Delegowanego dla FAMI. 
76 Partner projektu – Fundacja Ukraina – prowadził także doradztwo specjalistyczne, szkolenia językowe dla cudzoziemców, 
szkolenia dla osób/instytucji zaangażowanych w proces integracji cudzoziemców, kampanie informacyjno-edukacyjną dla 
pracodawców i instytucji rynku pracy, targi pracy, szkolenia dla kadry dydaktycznej i zarządzającej w placówkach 
edukacyjnych. 
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Projekt zakłada udzielenie pomocy minimum 700 obywatelom państw trzecich 
poprzez możliwość udziału w szerokiej ofercie kursów (językowych, adaptacyjnych), 
doradztwa indywidualnego (infopunkty, konsultacje ze specjalistami) oraz działań 
podnoszących szanse na rynku pracy. 

(akta kontroli str. 150-201, 1436-1451, 1897-1898, 1907-1910, 1922-2113) 

We wrześniu 2017 r. Wojewoda zawarł, jako beneficjent, trzy porozumienia 
finansowe dotyczące realizacji projektów dofinansowywanych ze środków FAMI, 
pn.: [1] „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców 
w delegaturze DUW w Legnicy”. Łączny kwalifikowalny koszt projektu oszacowano 
na 247,6 tys. zł, a wkład FAMI na 185,7 tys. zł. Ramy czasowe realizacji projektu: 
1 sierpnia 2017 r. – 31 marca 2018 r.; [2] „Urząd przyjazny cudzoziemcom – wzrost 
poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań 
teleinformatycznych”. Łączny kwalifikowalny koszt projektu oszacowano na 
701,4 tys. zł, a wkład FAMI na 526,1 tys. zł. Ramy czasowe realizacji projektu: 
1 października 2017 r. – 30 lipca 2018 r. oraz [3] „Poprawa standardu i zwiększenie 
przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we Wrocławiu”. Łączny 
kwalifikowalny koszt projektu oszacowano na 5 697,2 tys. zł, a wkład FAMI na 
4 272,9 tys. zł. Ramy czasowe realizacji projektu: 2 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 
2018 r. 

W projektach [1] i [2] dokonano korekty ram czasowych, z uwagi na problemy 
z wyłonieniem wykonawcy w postępowaniu przetargowym, konieczność osiągnięcia 
wskaźników długoterminowych zakładanych w projektach, opóźnienia w wydaniu 
decyzji Ministra Finansów odnośnie uruchomienia rezerwy celowej na pokrycie 
kosztów pośrednich zaplanowanych w projekcie. Ostateczny okres realizacji 
projektów został określony na (odpowiednio): 1 sierpnia 2017 r. – 31 października 
2018 r. oraz 1 października 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. Realizacja Projektu 
[1] została zakończona, a Projektu [3] przebiegała zgodnie z ramami czasowymi. 

(akta kontroli str. 202-400, 1436-1451) 

Projekt pn.: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi 
cudzoziemców w delegaturze DUW w Legnicy” zakładał przebudowę sali obsługi 
klientów w Delegaturze DUW w Legnicy (wraz z opracowaniem dokumentacji 
projektowej), utworzenie stanowisk obsługi klienta w Punkcie Obsługi Klienta, 
dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia meblowego oraz sprzętu 
teleinformatycznego do obsługi cudzoziemców. Realizacja projektu miała przyczynić 
się, m.in. do poprawy standardu obsługi klientów, jakości świadczonych usług, 
rozwoju i dostosowania do potrzeb obywateli państw trzecich struktur i systemów 
administracyjnych, usprawnienia pracy Urzędu oraz skrócenia czasu oczekiwania 
cudzoziemców na wizytę w Delegaturze DUW w Legnicy w celu złożenia 
dokumentów. Tożsame cele zostały zdefiniowane w ramach projektu przebudowy 
siedziby DUW. Założono w nim utworzenie 609 m2 dodatkowej zabudowanej 

powierzchni (adaptacja dziedzińca środkowego/tzw. atrium) w budynku DUW77 wraz 
z jej wyposażeniem w niezbędny sprzęt meblowy oraz teleinformatyczny. 
Pomieszczenie zaprojektowano dla jednoczesnej obsługi 22 klientów, z poczekalnią 
dla kolejnych 30 osób (miejsca siedzące). Wyżej wymienione inwestycje 
uzupełniono projektem pn.: „Urząd przyjazny cudzoziemcom – wzrost poziomu 
świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań 
teleinformatycznych”, w ramach którego zaplanowano, m.in. utworzenie Portalu 

                                                      
77 Projekt zakładał szklane zadaszenie całego dziedzińca DUW (tzw. atrium) z zapewnieniem oświetlenia, ogrzewania, 
wentylacji i wszystkich nośników niezbędnych do uruchomienia stanowisk pracy oraz poczekalni dla klientów. Działanie ma 
także na celu zapewnienie pełnej infrastruktury teleinformatycznej, w tym umożliwiającej współpracę z systemem „POBYT 
v.2.”, infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej umożliwiającej podłączenie telefonów i sprzętu komputerowego, a 
także infrastruktury wykorzystywanej do monitoringu wizyjnego. 
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Informacyjno-Operacyjnego78, Rejestru Wniosków Cudzoziemców79, 
komputerowego stanowiska informacyjnego, wdrożenie nowego systemu 
kolejkowego80, zakup urzędomatu oraz skanera do weryfikacji dokumentów81, 
uruchomienie infolinii dla cudzoziemców obsługiwanej przez pracowników Urzędu 
oraz wzmocnienie polityki informacyjnej poprzez opracowanie i przygotowanie 
broszur oraz innych materiałów informacyjnych z zakresu spraw cudzoziemskich82. 

(akta kontroli str. 150-400, 1922-2113) 

W badanym okresie realizowano inne projekty bezpośrednio związane 
z przygotowaniem administracji publicznej do obsługi cudzoziemców, a rozpoczęte 
przed 2014 r. Do czerwca 2014 r. trwała realizacja zainicjowanego w 2013 r. 
Projektu „Know-how służby Wojewody Dolnośląskiego gwarancją szczelności 
granic”, współfinansowanego w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 
2007-2013, zgodnie z programem ogólnym „Solidarność i zarządzanie przepływami 
migracyjnymi SOLID”. Ogólna wartość projektu 34,2 tys. zł, kwota dofinansowania 
ze środków UE na realizację projektu wyniosła 25,7 tys. zł. Projekt zakładał 
podniesienie kwalifikacji służb Wojewody zajmujących się legalizacją pobytu 
cudzoziemców na terytorium RP, poprzez przeszkolenie pracowników WSOiC 
z zakresu języków obcych, sporządzania decyzji administracyjnych, przepisów 
prawa europejskiego (kodeksu granicznego Schengen, europejskiego kodeksu 
wizowego). W ramach projektu zrealizowano przedmiotowe szkolenia, w tym 
szkolenie językowe (kurs języka angielskiego), którym objęto 18 osób, a także 
warsztaty dla 28 pracowników. 

(akta kontroli str. 1897-1907) 

Na realizację zadań w zakresie legalizacji pobytu w okresie objętym kontrolą miały 
także wpływ założenia i efekty wcześniejszego Projektu pn.: „SIS, VIS, Biometria, 
oraz System Pobytu gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE”, w ramach 
którego dokonano zakupu sprzętu teleinformatycznego oraz drukarek, skanerów 
i czytników biometrycznych umożliwiających łączność i wymianę danych 
z systemami POBYT, SIS, VIS. 

(akta kontroli str. 1897-1907) 

1.9. W latach 2014 (maj) – 2018 (wrzesień) do DUW wpływały skargi i wnioski 
dotyczące działalności WSOiC83. W powyższym zakresie nie wpłynęła żadna 
petycja. Według danych zawartych w elektronicznym rejestrze skarg i wniosków, do 
DUW wpłynęło: w 2014 r. siedem skarg, w 2015 r. 17 skarg, w 2016 r. 29 skarg, 
w 2017 r. 68 skarg, przy czym dwie zostały przekazane według właściwości, 
a w 2018 r. 223 skargi oraz dwa wnioski84. Analiza losowo wybranych 23 skarg 
wykazała, że ich przedmiotem było, m.in. nienależyte wykonywanie obowiązków 
przez pracownika, brak możliwości rezerwacji wizyty w Urzędzie, niedoręczenie 
decyzji rozstrzygającej sprawę, brak możliwości kontaktu z inspektorem 
prowadzącym sprawę, brak informacji w toczącej się sprawie, opieszałości 
i przewlekłe prowadzenie sprawy przez organ. W jednym przypadku skarga uznana 

                                                      
78 Portal internetowy przeznaczony dla cudzoziemców, złożony z dwóch części: [1] panel informacyjny zawierający, 
m.in. niezbędne dla cudzoziemca informacje dotyczące przepisów prawa z obszaru migracji, pobytu, zatrudniania, jak również 
najczęstsze zadawane pytania i sugestie oraz informacja o lokalizacjach Urzędu i jego delegatur; [2] panel operacyjny – 
umożliwiający interaktywne wypełnienie wniosku/załączników oraz śledzenie statusu jego procedowania. 
79 Baza danych informacji o wnioskach cudzoziemców oraz aplikacja do jej obsługi. 
80 Funkcjonującego od wiosny 2018 r. 
81 Zakupiono, m.in. urządzenie do weryfikacji autentyczności dokumentacji REGULA 4305 DHM. 
82 Zaprojektowane zostaną przede wszystkim formularze wniosków z dołączonymi do nich broszurami zawierającymi 
informacje na temat sposobu wypełniania danego formularza oraz materiały informacyjne zawierające, m.in. ogólne informacje 
o rodzajach spraw, trybie ich rozpatrywania, wymaganiach formalnych, niezbędnych załącznikach i opłatach. 
83 Z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu skarg/wniosków umieszczony w rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez 
Wydział Nadzoru i Kontroli DUW, nie było możliwe odniesienie się wyłącznie do działalności WSOiC w zakresie spraw 
cudzoziemskich, w tym zidentyfikowane tych skarg/wniosków, które dotyczyłyby organizacji, zasobów, polityki informacyjnej 
lub współpracy z innymi instytucjami. Nie we wszystkich przypadkach określono także sposób załatwienia sprawy. 
84 W niektórych przypadkach, w rejestrze umieszczono adnotację „pismo niezakwalifikowane jako skarga” bądź „pismo 
zakwalifikowano jako ponaglenie”. Przypadki te nie zostały jednak usunięte z rejestru skarg i wniosków. 
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została jako zasadna, w 14 – jako bezzasadna, w pięciu – jako częściowo zasadna, 
a częściowo bezzasadna85. W sześciu z 23 przypadków, odpowiadając na skargę 
nie dotrzymano 30-dniowego terminu na jej załatwienie (art. 237 § 1 KPA). 

Szczegółowej analizie poddano sprawy, które wpłynęły do DUW w okresie od 
czerwca do września 2018 r., a zostały zakwalifikowane jako skargi. Badanie 
wykazało, że w 50 spośród 85 zbadanych spraw, nieprawidłowo zakwalifikowano 
pisma stron jako skargi, podczas gdy winny one być rozpatrywane w trybie 
właściwym dla ponaglenia (art. 37 KPA). W jednej sprawie nie udzielono odpowiedzi 
na skargę. Przedmiotem ośmiu spraw były skargi na nieprzekazanie ponaglenia do 
organu wyższego stopnia. 

(akta kontroli str. 637-897, 1753-1777) 

Z uwagi na bezczynność Wojewody bądź przewlekłe prowadzenie postępowania 
przez organ w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
cudzoziemcy korzystali także z możliwości złożenia skargi do WSA. W wyniku 
powyższego w latach 2017-2018 WSA wydał łącznie 7986 wyroków, spośród których 
w 72 przypadkach stwierdzono bezczynność bądź przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez Wojewodę. Suma zasądzonych przez WSA kosztów 
obciążających budżet Wojewody wyniosła 157,4 tys. zł87. W kolejnych 
128 przypadkach WSA nie wydał wyroku88. 

(akta kontroli str. 2406-2409) 

1.10. Odnośnie zidentyfikowanych trudności/ograniczeń w zakresie związanym 
z obsługą cudzoziemców, Wojewoda poinformował, iż z uwagi na realizację 
projektów dofinansowywanych z FAMI został powołany zespół roboczy, w skład 
którego wchodził Wojewoda, Dyrektor Generalny Urzędu, Dyrektor Biura Wojewody, 
dyrekcja WSOiC, Dyrektor Biura Administracji i Logistyki, Zastępca Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Rzecznik prasowy Wojewody. Jego działalność 
koncentrowała się nie tylko na rozwiązywaniu trudności związanych z realizacją 
projektów, ale również na bieżących problemach Wydziału. W pismach 
adresowanych do UdSC DUW informował o problemach WSOiC, do których 
należały głównie: duża rotacja pracowników, niskie kwalifikacje nowozatrudnionych 
pracowników oraz osób biorących udział w naborach, rosnąca liczba ponagleń 
składanych przez strony, jak również znaczący wzrost wpływających do DUW 
wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz wysoka średnia liczba 
wniosków przypadających na pracownika. Sygnalizowane problemy, jak podał 
Wojewoda, przekazywał także, w formie ustnej bądź notatek, przedstawicielom 
MSWiA podczas konwentu wojewodów. 

(akta kontroli str. 1108-1110, 2305-2316) 

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

1. Poprzez przyjęte rozwiązania organizacyjne w WSOiC zdecydowana większość 
cudzoziemców (ok. 70%) nie miała możliwości otrzymania w chwili złożenia wniosku 
o legalizację pobytu stempla w paszporcie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 
o cudzoziemcach, sankcjonującego (czasowo, do dnia wydania decyzji) legalność 
ich pobytu na terytorium RP. W DUW bowiem możliwość osobistego złożenia 
wniosku pobytowego została ograniczona poprzez konieczność internetowego 
zarezerwowania wizyty w Urzędzie. Liczba dostępnych, dziennych miejsc, była 

                                                      
85 W pozostałych dwóch sprawach w rejestrze nie określono sposobu załatwienia sprawy, w jednym przypadku pismo nie 
zostało zakwalifikowane jako skarga. 
86 W 2017 r. dwa wyroki, w 2018 r. 77 wyroków. 
87 W tym: [1] zasądzony zwrot kosztów postępowania od Wojewody – 40,9 tys., [2] zasądzona suma pieniężna na rzecz strony 
skarżącej – 116,0 tys. zł, [3] zasądzona grzywna dla organu – 0,5 tys. zł. 
88 Do dnia przekazania przez WSA informacji, tj. 20 grudnia 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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limitowana89, a analiza internetowego systemu rezerwacji wizyt90 wykazała brak tych 
miejsc w udostępnionych przez Urząd terminach (w okresie kolejnych 50 dni 
kalendarzowych w przypadku Wrocławia). W konsekwencji w przeważającej 
większości wnioski cudzoziemców wpływały pocztą, będąc obarczone brakiem 
formalnym m.in. w postaci braku pobrania odcisków linii papilarnych, co 
uniemożliwiało skuteczne zalegalizowanie pobytu, bez zbędnej zwłoki91. Zatem, 
system rezerwacji wizyt w DUW – we Wrocławiu – nie umożliwiał rezerwacji wizyty 
w okresie kolejnych 50 dni, co biorąc pod uwagę liczbę składanych wniosków, 
stanowi naruszenie art. 10 § 1 KPA. Brak możliwości złożenia wniosku 
w przewidzianym do tego terminie, nawet jeżeli wynika z przyczyn leżących po 
stronie urzędu, skutkować może nielegalnym pobytem cudzoziemca na terytorium 
RP, a to, zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach pozbawia 
cudzoziemca szansy na uzyskanie zezwolenia pobytowego i w efekcie naraża go na 
konsekwencje związane ze zobowiązaniem go do powrotu do kraju pochodzenia. 

Zastępca Dyrektora WSOiC w wyjaśnieniach wskazała działania organizacyjne, 
które podjęto bądź planuje się podjąć w celu zwiększenia dostępności osobistego 
złożenia wniosku pobytowego, w tym uruchomienie nowych stanowisk w Legnicy 
oraz kolejnych 14 we Wrocławiu (w ramach tzw. atrium). Dodała, że dzięki tym 
rozwiązaniom większość cudzoziemców będzie mogła z czasem składać wnioski 
osobiście, a tym samym otrzymać stempel w dokumencie podróży. 

W ocenie NIK, Wojewoda niezwłocznie winien podjąć stosowane działania, 
skutkujące możliwością skorzystania przez cudzoziemca z uprawnienia 
przewidzianego w przepisach art. 105-108 ustawy o cudzoziemcach. 
Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której potwierdzenie złożenia 
kompletnego wniosku w postaci stempla, cudzoziemiec otrzymuje po kilku 
miesiącach od wpływu wniosku, co potencjalne może powodować problemy dla 
osób ubiegających się o legalny pobyt na terytorium RP, jak również dla ich 
pracodawców. W dłuższym horyzoncie czasowym uruchomienie od dnia 14 stycznia 
2019 r. tzw. atrium powinno umożliwić większej liczbie cudzoziemców złożenie 
wniosku pobytowego osobiście. 

(akta kontroli str. 1248-1283, 1285-1286, 1290-1293, 2420, 2434-2435) 

2. W DUW od II kwartału 2018 r. do bezpośredniej obsługi cudzoziemców 
kierowano, w ramach wsparcia Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta, 
pracowników merytorycznych Oddziałów Legalizacji Pobytu i Pracy I oraz II, co 
stało w sprzeczności z przyjętym w Wydziale rozwiązaniem organizacyjnym, 
polegającym na wydzieleniu strefy zamkniętej dla cudzoziemców, w której kontakt 
z inspektorem prowadzącym sprawę nie jest możliwy, m.in. z uwagi na potencjalne 
ryzyko wystąpienia mechanizmów korupcjogennych, w tym wywierania 
pozaproceduralnego wpływu w toku postępowania administracyjnego. 

Wojewoda wyjaśnił, że powyższe było wynikiem konieczności uruchomienia 
dodatkowego punktu obsługi klienta, rozdzielnego względem klienta 
paszportowego, oraz wzrastającej liczby spraw cudzoziemskich. Dodał, że 
zastosowane rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu liczby obsługiwanych spraw 
cudzoziemskich oraz zmniejszenia liczby interwencji i skarg klientów. 

W ocenie NIK przyjęte w Urzędzie rozwiązanie kierowania do bezpośredniej obsługi 
cudzoziemców inspektorów przygotowujących decyzję stanowi ryzyko wystąpienia 
nacisków ze strony cudzoziemców i ich pełnomocników, a wydzielenie strefy 

                                                      
89 Zastępca Dyrektora WSOiC wskazała, że dzienne limity przyjęć wniosków pobytowych wynoszą: we Wrocławiu – osiem, 
w Jeleniej Górze – siedem, w Wałbrzychu i Legnicy – po dziewięć. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynikało 
jednakże, że liczba dziennych wniosków przyjmowanych we Wrocławiu wynosiła ok. 30 (wnioski przyjmowane były, poza 
stanowiskami na sali obsługi klienta, także na zapleczu, w dwóch pokojach). 
90 Dokonana przez kontrolera NIK w dniach: 25 października 2018 r., 20 listopada 2018 r. oraz 4 grudnia 2018 r. 
91 Pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach). 
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zamkniętej dla cudzoziemców staje się działaniem pozornym i nieskutecznym. 
Rozwiązania te stanowią także jedynie tymczasową formę rozwiązania problemów, 
z którymi borykał się Wydział w bezpośredniej obsłudze klienta. NIK zwraca uwagę, 
że zastosowanie powyższego rozwiązania na szerszą skalę, które planowane jest, 
jak wskazała dyrekcja WSOiC (m.in. w raporcie za IV kwartał 2018 r.), z chwilą 
uruchomienia tzw. atrium92, do czasu uzupełnienia kadr o osoby mające zajmować 
się bezpośrednią obsługą cudzoziemców, wprawdzie przyczyni się do zwiększenia 
liczby przyjmowanych wniosków składanych osobiście, to jednak może nie służyć 
ich sprawniejszemu procedowaniu, gdyż pracownicy dotychczas zajmujący się 
przygotowywaniem projektów decyzji zostaną przesunięci do bezpośredniej obsługi 
klienta. 

(akta kontroli str. 25-27, 899, 912-913, 3099-3100) 

3. Przyjęte w DUW rozwiązania organizacyjne stały w sprzeczności z kodeksową 
zasadą równego traktowania stron (art. 8 § 1 KPA). W DUW bowiem poza 
systemem kolejkowym przyjmowano średnio ok. 300 klientów (cudzoziemców) 
miesięcznie, spośród których znaczną grupę stanowili klienci strategiczni, czyli 
cudzoziemcy wykonujący pracę na rzecz inwestorów zagranicznych, 
zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych, realizujący projekty, 
m.in. o innowacyjnym znaczeniu dla gospodarki. Tym samym, umożliwiono im 
złożenie wniosku „poza kolejką”, a w konsekwencji i uzyskanie wcześniejszego 
rozstrzygnięcia w sprawie, w porównaniu do pozostałych cudzoziemców, którzy nie 
mogli skorzystać z tej uprzywilejowanej ścieżki. Powyższe działanie było również 
niezgodne z przyjętą w Wydziale zasadą procedowania wniosków zgodnie 
z chronologią ich wpływu do Urzędu. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że przyjmowanie klientów strategicznych 
poza systemem kolejkowym stanowiło odpowiedź Urzędu na wnioski składane przez 
inwestorów zagranicznych motywowane ich szczególną sytuacją, wynikającą 
głównie ze specyfiki realizowanych projektów, w których decyzja o skierowaniu 
cudzoziemca do pracy na terytorium RP podejmowana była z dnia na dzień, bądź 
stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa. Dodała, że taki sposób obsługi klientów 
strategicznych praktykowany był w Urzędzie od zawsze i nie miał na celu 
dyskryminacji, a jedynie był przejawem uwzględnienia szczególnych okoliczności, 
w jakich znalazł się pracodawca lub cudzoziemiec. 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Obowiązek 
równego traktowania stron stanowi realizację zasady zaufania do władzy publicznej 
i ma charakter fundamentalny. Pojedyncze osoby znajdujące się w takie samej 
sytuacji winny być traktowane w podobny sposób, a każda różnica musi zostać 
zakorzeniona w usprawiedliwionych, obiektywnych, sformalizowanych i istotnych 
właściwościach danej sprawy. Jednocześnie mając na względzie okoliczności 
procedowania spraw w DUW, w tym ograniczoną dostępność osobistego złożenia 
wniosku pobytowego, bądź o pracę, a także długi okres oczekiwania na podjęcie 
pierwszej czynności w sprawie, czy wydawanie rozstrzygnięcia z uchybieniem 
ustawowego terminu, przywołane powyżej argumenty nie powinny stanowić 
usprawiedliwienia dla ww. sposobu obsługi wybranych grup klientów. 

(akta kontroli str. 405-422, 1286-1287, 1293, 1900-1901, 1917) 

4. W DUW ograniczono możliwość uzyskania przez stronę postępowania informacji 
w toczącej się sprawie. Informację tę można było bowiem uzyskać wyłącznie 
w ramach wizyty u Kierownika Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy I lub II, a od dnia 
2 listopada 2018 r. także u Dyrektora Wydziału. Dostępność wizyt była jednakże 

                                                      
92 W pierwszych 1-3 miesiącach pracownicy merytorycznie będą obsadzać 11 okienek, następnie – po wdrożeniu nowych 
pracowników, siedem stanowisk. 
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limitowana93 poprzez elektroniczny system rezerwacji wizyt. Analiza tegoż systemu94  
wykazała brak możliwości rezerwacji wizyty w udostępnionych przez DUW 
terminach (brak miejsc). Telefony w sekretariacie WSOiC często nie były odbierane, 
a infolinia Urzędu oraz skrzynka e-mail „KARTA POBYTU” nie przekazywały 
informacji dotyczących statusu indywidualnej sprawy. Nadto Urząd uniemożliwiał 
stronom zapoznanie się z sygnaturą sprawy do daty otrzymania przez stronę 
pierwszego pisma. Zatem, jeśli strona nie otrzymała żadnego pisma, nie może 
podać sygnatury sprawy, bowiem jej nie zna. Jedocześnie w trakcie kontroli 
ujawniono, że do stron postępowania kierowano informacje, z których wynikało, iż 
kontakt z prowadzącym sprawę inspektorem w siedzibie organu jest możliwy jedynie 
po uprzednim wezwaniu przez niego. Powyższe stało w sprzeczności, 
m.in. z zasadą zaufania do organów (art. 8 KPA), z zasadą informowania stron 
o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy (art. 9 KPA), zasadą czynnego 
udziału strony w postępowaniu (art. 10 KPA) i zasadą przekonywania (art. 11 KPA). 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że przed wprowadzeniem systemu rezerwacji 
bieżących informacji udzielali inspektorzy prowadzący postępowania, jednakże 
w związku z lawinowym wzrostem liczby składanych wniosków, a tym samym 
wzrostem liczby prowadzonych postępowań przez inspektorów, nie było możliwe 
jednoczesne prowadzenie spraw i bezpośrednia obsługa klientów przez 
pracowników merytorycznych. Z kolei Dyrektor WSOiC wyjaśniła m.in., że 
nieograniczony dostęp klienta do inspektora prowadzącego sprawę groziłby 
całkowitym paraliżem pracy obu Oddziałów mając na względzie szczególnie liczbę 
wniosków przypadających na jednego inspektora (średnio 1,5 tys. na osobę). 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Wyżej 
wskazane naczelne zasady KPA stanowią o istocie praw przysługujących stronie 
w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego. Organ administracji 
publicznej zobowiązany jest do ich bezwzględnego przestrzegania, w tym do 
zapewnienia takiego trybu i organizacji pracy, które służyłyby pełnemu ich 
urzeczywistnieniu. Mając na względzie liczbę procedowanych przez Urząd spraw 
oraz terminy podejmowania przez organ czynności w sprawach, przyjęte przez 
DUW formy informowania stron o statusie ich sprawy nie zapewniały możliwości 
skutecznego korzystania z przysługujących im praw. 

(akta kontroli str. 1248-1286, 1292-1293, 2349-2450, 2356, 2878, 2884, 2899) 

5. Obowiązujący w DUW system internetowej rezerwacji wizyty nie umożliwiał 
dokonania rezerwacji wizyty w języku innym, niż język polski, mimo że system 
posiadał opcję wyboru wersji językowej (angielskiej lub rosyjskiej). Cudzoziemcom 
utrudniono tym samym dostęp do możliwości osobistego złożenia wniosku 
pobytowego, czy uzyskania informacji w sprawie (wymagana rezerwacja terminu). 

Informatyk Wojewódzki wyjaśnił, że system ten w pełni przygotowany jest do 
implementacji w zasadzie dowolnej wersji językowej oraz do obsługi tej wersji. Brak 
implementacji stron w językach obcych wynikał jedynie z braku doświadczenia 
użytkowników systemu w sprawach związanych z obsługą nowego systemu, 
skupienia się nad dopracowaniem i jak najlepszym skonfigurowaniem polskiej wersji 
systemu, właściwym doborem i parametryzacją kolejek klientów, harmonogramu 
rezerwacji i ustawieniem balansu pomiędzy oczekiwaniami klientów, 
a możliwościami personalnymi urzędu. Dodał również, że w związku z planowaną 
ponowną rekonfiguracją sytemu pod koniec grudnia 2018 r., związaną 
z uruchomieniem nowej sali obsługi klienta, zostanie udostępniona pełna, 
wielojęzyczna wersja systemu kolejkowego. 

                                                      
93 Przyjęcia klientów dwa razy w tygodniu – kierownicy Oddziałów we wtorki i czwartki po 15 osób, dyrekcja Wydziału we wtorki 
i środy. 
94 Przeprowadzona przez kontrolera NIK w dniach 25 października 2018 r., 20 listopada 2018 r. oraz 4 grudnia 2018 r. 
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NIK wskazuje, że powyższe stanowi o nierzetelnej realizacji zadań związanych 
z obsługą cudzoziemców, bowiem pomimo możliwości technicznych systemu, co 
najmniej od czerwca 2018 r., nie wykorzystano ich w celu ułatwienia rezerwacji 
wizyty przez cudzoziemca nieposługującego się językiem polskim. 

(akta kontroli str. 1248-1283, 2241-2304) 

6. W DUW w ograniczony sposób komunikowano się z cudzoziemcami za pomocą 
środków informacyjnych dostępnych w siedzibie Urzędu oraz na stronie 
internetowej, bowiem zastosowane techniki informowania o sprawach związanych 
z cudzoziemcami były niewystarczające, a przekazywane za ich pomocą informacje 
nieaktualne. W trakcie przeprowadzonych oględzin95 nie stwierdzono wydawania 
przez Urząd informatorów, broszur (w tym w językach obcych) na temat 
załatwianych spraw, zawierających, m.in. sposób postępowania, czy też 
zamieszczenia tablic informacyjnych. Na stronie internetowej udostępniono 
dokument pn.: „Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz 
o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach 
o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, 
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach”, w tym w języku 
angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim, jednakże nie zawierał on aktualnych 
regulacji. Udostępnione w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, 
rosyjskim oraz ukraińskim) informacje nie obejmowały pełnego zakresu, który został 
opublikowany na stronie Urzędu w języku polskim (nie udostępniono, np. Kart Usług, 
opisujących kluczowe elementy postępowania w sprawach procedowanych przez 
WSOiC, czy informacji dotyczących systemu rezerwacji wizyt), bądź różniły się 
pomiędzy sobą (np. wskazane godziny pracy Wydziału). Cudzoziemcy mieli również 
problemy z uzyskaniem informacji o etapie toczącego się postępowania 
administracyjnego, co wielokrotnie podnoszono w kierowanych do Urzędu skargach 
i ponagleniach. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że pracownicy Wydziału starali się na 
bieżąco udostępniać wszelkie informacje z obszaru działania WSOiC. Dodała, że 
z uwagi na trwające prace remontowe związane z adaptacją dziedzińca 
wewnętrznego umieszczenie, np. tablicy informacyjnej było ograniczone. Wskazała 
także, że pełna informacja w różnych wersjach językowych zostanie udostępniona 
w ramach Portalu Informacyjno-Operacyjnego, a strona internetowa zasilona 
aktualnymi danymi. 

NIK podnosi, że dostęp cudzoziemców do właściwej, spójnej, pełnej i aktualnej 
informacji jest kluczowym elementem realizowanego przez organ obowiązku 
nałożonego na niego przez ustawodawcę. Przejawia się on m.in. w zasadzie ujętej 
w art. 9 KPA, zgodnie z którą organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby 
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, 
i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Podjęcie stosownych 
działań jest tym bardziej uzasadnione, gdyż trudność w dostępie do informacji 
została podniesiona przez cudzoziemców w ankiecie przeprowadzonej przez NIK 
w trakcie kontroli (szerzej w pkt 2.7). 

(akta kontroli str. 405-407, 1248-1269, 1284-1288, 1289-1294, 3660-3723) 

7. W DUW niewłaściwie zabezpieczano dokumentację przyjmowaną w sprawach 
związanych z cudzoziemcami. W trakcie przeprowadzonych oględzin siedziby 
Urzędu na jednym z pięciu stanowisk obsługi klienta stwierdzono, że przyjęty przez 
pracownika wniosek nie został zabezpieczony pod kątem ochrony danych 
osobowych (wniosek umieszczono na szafce, przy biurku, możliwe było odczytanie 

                                                      
95 Przez kontrolera NIK w dniu 16 października 2018 r. 



 

22 

danych osobowych). Także w pomieszczeniu, w którym wydawano zezwolenia na 
pracę, zaproszenia oraz karty pobytu, sposób agregacji dokumentów 
w transporterze ustawionym przy wejściu do pomieszczenia, pozwalał na odczytanie 
danych osobowych (z dokumentów ułożonych na wierzchu). 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że pracownicy zostali zapoznani z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wzięli udział w szkoleniu 
dotyczącym wprowadzenia w 2018 r. tzw. RODO96. Dodała, że ww. sytuacje miały 
charakter incydentalny, a pracownikom zwrócono uwagę na konieczność 
zachowania należytej staranności w ochronie danych osobowych. 

(akta kontroli str. 405-421, 1295-1296, 1302-1302) 

8. Podjęte przez kierownictwo Urzędu działania zmierzające do wzmocnienia 
kadrowego WSOiC nie były wystarczające i nie skutkowały taką poprawą sytuacji 
w Wydziale, która gwarantowałaby wywiązywanie się organu z nałożonych na niego 
przepisami prawa obowiązków w zakresie spraw cudzoziemskich, w sposób rzetelny 
i terminowy. Oszacowana w sierpniu 2017 r. przez dyrekcję Wydziału, na potrzeby 
UdSC, liczba etatów (30), stanowiąca punkt odniesienia dla MSWiA w zakresie 
podziału środków finansowych na wzmocnienie zasobów kadrowych wydziałów 
właściwych w sprawach cudzoziemców w poszczególnych województwach, nie 
odnosiła się do rzeczywistych potrzeb Wydziału i nie zapewniała właściwej realizacji 
zadań przez organ. Pomimo wzmocnienia kadrowego WSOiC o 35 etatów97, średni 
czas trwania postępowania pobytowego nie uległ skróceniu98, Wydział nie 
procedował bieżących wniosków (podejmowano pierwsze czynności w sprawie 
w odniesieniu do wniosków złożonych w grudniu 2017 r.), a liczba wydanych decyzji 
pobytowych była nieproporcjonalnie wyższa do przyrostu etatów (w 2017 r. – 10 343 
decyzji, a w 2018 r. – bez miesiąca grudnia – 10 555 decyzji), a zezwoleń na pracę 
niższa (w 2017 r. – 18 274 zezwoleń, a w 2018 r. – bez miesiąca grudnia – 17 578 
zezwoleń). Nadto, liczba skarg uległa zwiększeniu, bowiem w 2017 r. 
zarejestrowano ich 68, a w 2018 r. (do września) – 223. Nastąpił również radykalny 
wzrost liczby ponagleń, gdyż w 2017 r. (od czerwca) wpłynęło ich 29, a w 2018 r. 
(do września) – 1 918. O potrzebie większego wzmocnienia zasobów kadrowych 
Wydziału świadczyły także informacje przekazywane przez dyrekcję Wydziału 
w październiku 2018 r. do Szefa UdSC, w których podnoszono występowanie 
zapotrzebowania kadrowego na poziomie 75 dodatkowych etatów. 

Wojewoda i Dyrektor Generalny Urzędu wyjaśnili m.in., że sukcesywnie 
podejmowane są działania mające na celu wzmocnienie stanu kadrowego Wydziału. 

Dostrzegając działania kierownictwa Urzędu, mające na celu zwiększenie 
zatrudnienia w WSOiC, NIK wskazuje jednak, że biorąc pod uwagę w szczególności 
skalę napływu wniosków o legalizację pobytu i pracy, w tym opóźnienia związane 
z ich procedowaniem, a także stopień skomplikowania przedmiotowych 
postępowań, a co za tym idzie wysoki poziom obciążenia pracą pracowników, 
poziom zatrudnienia jest nadal nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb Wydziału. 

(akta kontroli str. 1303-1323, 1899, 1916, 2153, 2160-2177, 2236, 2240, 2305-2341, 
3136) 

9. Dyrektor WSOiC w dokumencie pn.: „Priorytety dla Oddziału Legalizacji Pobytu 
i Pracy I w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na drugie półrocze 
2018 r.” z dnia 25 lipca 2018 r., w sposób nierzetelny określiła dla pracowników 

                                                      
96 Akronim potocznej nazwy rozporządzenia o ochronie danych osobowych – właściwie Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
97 30 etatów ze środków uruchomionych przez MSWiA oraz pięć ze środków własnych Wojewody. Etaty ministerialne zostały 
podzielone według klucza 23 etaty – legalizacja pobytu cudzoziemców, siedem etatów – legalizacja pracy cudzoziemców. 
98 Według danych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 307 dni (pobyt rezydenta długoterminowego UE – 294 dni, pobyt 
czasowy – 325 dni, pobyt stały – 218 dni) przy 196 dniach w 2017 r. (pobyt rezydenta długoterminowego UE – 224 dni, pobyt 
czasowy – 203 dni, pobyt stały – 155 dni). 
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ww. Oddziału dzienne limity opracowania projektów decyzji, w sytuacji gdy 
procedowane sprawy mają skomplikowany i zindywidualizowany charakter, a ich 
rozstrzygnięcie ma istotny wpływ na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny. 
Organy administracji publicznej podejmując rozstrzygnięcia w jednostkowych 
sprawach, mające bezpośredni wpływają na sytuację strony postępowania, co do 
zasady procedują sprawy w szczególności w oparciu o kryterium jakościowe, a nie 
o kryterium ilościowe. Tymczasem w powyższym dokumencie w okresie od sierpnia 
do września 2018 r. wprowadzono obowiązek opracowania co najmniej dwóch 
projektów decyzji dziennie, a od października do grudnia 2018 r. co najmniej trzech. 
Osiągnięcie powyższych limitów było jednym z kryteriów przyznawania nagród 
kwartalnych. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że wskazany wyżej sposób postępowania 
jest elementem podejmowanych przez dyrekcję Wydziału i kierownictwo Urzędu 
stałych działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości i ryzyk 
występujących w Wydziale, w tym nieterminowego wydawania decyzji. 

NIK jakkolwiek nie kwestionuje potrzeby sprawniejszego prowadzenia postępowań, 
w tym wydawania większej liczby rozstrzygnięć, jednakże wskazuje, że 
procedowanie spraw kończące się wydaniem decyzji administracyjnej nie jest 
czynnością techniczną, której czas wykonywania można z góry przewidzieć, bowiem 
każde postępowanie ma swój indywidualny charakter i prowadzone jest w odmienny 
sposób w zależności od stanu faktycznego w sprawie. Jedyną ich wspólną cechą 
jest bazowanie na tożsamych przepisach określonych w stosownych ustawach. 
Nadto, zastosowanie powyższego rozwiązania może nieść ze sobą ryzyko 
nierzetelnej weryfikacji przesłanek uprawniających cudzoziemców do legalnego 
pobytu i pracy na terytorium RP. 

(akta kontroli str. 2189-2192, 2421, 2435) 

10. W sześciu na 23 przypadki, tj. w 26,1% badanych spraw, organ (Wojewoda) nie 
dochował miesięcznego terminu na załatwienie skargi, o którym mowa w art. 237 
§ 1 KPA. Zgodnie z jego brzmieniem, organ właściwy do załatwienia skargi powinien 
załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Termin 
uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało, m.in. nadane 
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe99 (art. 57 § 5 pkt 2 KPA). W badanych 
sprawach pisma kierowano do stron postępowania100 z przekroczeniem 
ustawowego terminu sięgającym od ośmiu do 64 dni. Organ nie zawiadamiał w ww. 
przypadkach także stron o przyczynie zwłoki i nie wskazywał nowego terminu 
załatwienia sprawy wraz z pouczeniem o prawie wniesienia ponaglenia (art. 36 
KPA), do czego był zobowiązany na podstawie art. 237 § 4 KPA. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że dłuższy czas załatwiania skarg nie wynikał 
z opieszałości, czy bezczynności pracowników, ale był wynikiem ogromnej liczby 
wniosków i podań składanych przez klientów DUW, odpływem pracowników 
merytorycznych i dużą fluktuacją kadr. 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, gdyż art. 237 
§ 1 KPA jednoznacznie określa termin na załatwienie skargi. Problemy kadrowe 
oraz wzrost liczby procedowanych spraw nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla 
nieterminowego realizowania obowiązków, nałożonych na organ przez 
ustawodawcę. 

(akta kontroli str. 868-897, 2349, 2351-2354) 

 

                                                      
99 Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm. 
100 Nadane bądź sporządzone. 
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11. Spośród 85 zbadanych spraw, jakie wpłynęły w okresie od czerwca do września 
2018 r. do DUW i zakwalifikowanych jako „skargi”: 

a) W 50 sprawach (58,8%) dokonano błędnej (nieprawidłowej) kwalifikacji pism jako 
skargi, podczas gdy z uwagi na ich treść, która w istocie wskazywała na 
przewlekłość i/lub bezczynność organu, winny one być potraktowane jako pisma 
procesowe, stosownie do zindywidualizowanych okoliczności w sprawie oraz stanu 
sprawy i rozpatrywane w trybie właściwym dla ponaglenia, zgodnie z art. 37, 
w związku z art. 234 pkt 1 KPA. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że w KPA ustawodawca nie zdefiniował pojęcia skargi, 
a w art. 227 KPA określony został przykładowy przedmiot skargi, którym może być 
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zdań przez właściwe organy albo ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, przewlekłe lub 
biurokratyczne załatwianie sprawy. Dodała także, że kwalifikacja pisma strony jako 
skargi jest możliwa w sytuacji, gdy nie ma cech środka prawnego uregulowanego 
w KPA lub innych procedurach oraz zawiera zarzut wadliwej działalności organu lub 
jego pracownika. W jej opinii jest ona nieograniczonym środkiem kontroli 
działalności państwa, w tym jego zaniechań. W kwestii ponaglenia Dyrektor WSOiC 
podała, że ponaglenie musi spełniać warunki przewidziane przepisami prawa dla 
podania, zarówno co do treści, jak i formy, zostać wniesione (co do zasady) w trybie 
pośrednim oraz posiadać uzasadnienie. Dyrektor WSOiC w wyjaśnieniach odniosła 
się do czterech zbadanych przypadków, wskazując, iż w trzech z nich skarga 
została wniesiona za pomocą poczty elektronicznej (bez opatrzenia kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym) przez profesjonalnego 
pełnomocnika strony, zatem należało domniemywać, iż fachowy pełnomocnik strony 
dokonuje czynności prawnych zgodnie z wymogami przepisów, a niedochowanie 
wymagań dotyczących ponaglenia było celowe i zgodne z zamiarem strony, 
a w jednym przypadku skarga została złożona ustnie do protokołu, z jej treści 
wynikało zaś, iż dotyczy działania (bądź zaniechania) WSOiC. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień. Zgodnie z art. 234 pkt 1 KPA w sprawie, 
w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę 
podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. 
W wyroku z dnia 10 stycznia 2017 r.101 WSA podniósł, że treść art. 234 pkt 1 KPA 
jest jednoznaczna, a wskazana regulacja jest konsekwencją uniwersalnego 
charakteru skargi powszechnej i przyjęcia zasady pierwszeństwa postępowania 
jurysdykcyjnego przed skargowym. W związku z tym pismo strony złożone w toku 
postępowania jurysdykcyjnego102 musi być zawsze zakwalifikowane według jego 
treści, a nie nazwy. Właściwa kwalifikacja pisma strony jest kluczowa z punktu 
widzenia praw, które jej przysługują. W przypadku ponaglenia organ administracji 
publicznej jest zobowiązany do wykonania ciążących na nim obowiązków 
wynikających z postanowienia Szefa UdSC, wydanego w wyniku rozpatrzonego 
ponaglenia (w tym załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie), a strona wnosząc 
ponaglenie wyczerpuje środki zaskarżenia, co stanowi przesłankę dopuszczenia 
skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu lub przewlekłość 
postępowania (art. 52 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi103), czego nie umożliwia skarga, o której mowa 
w dziale VIII KPA. Także nieprecyzyjne sformułowanie żądania przez stronę 
w postaci skargi nie może przesądzać o jednoznacznej jej kwalifikacji jako skargi, 
szczególnie, gdy jej intencją jest wpłynięcie na ten organ lub organ wyższego 

                                                      
101 I SA/Wr 1234/16. 
102 Postępowanie jurysdykcyjne jest to postępowanie administracyjne, które kończy się wydaniem decyzji lub postanowienia co 
do istoty sprawy. Postępowanie niejurysdykcyjne nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, a jego celem jest 
potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego, czy też wyjaśnienie i ocena funkcjonowania organów administracji 
publicznej. 
103 Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm. 
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stopnia, by terminowo rozpatrzył sprawę. Organ winien w należyty sposób ustalić 
charakter każdego pisma strony, a w razie powzięcia wątpliwości dążyć do ich 
usunięcia wzywając stronę do uzupełnienia pisma w trybie art. 64 § 2 KPA. 

(akta kontroli str. 647-815, 2346-2348, 2354-2355) 

b) W ośmiu sprawach (6,8%) Wojewoda nie przekazał ponaglenia do organu 
wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni 
od dnia jego otrzymania, do czego był zobowiązany na podstawie art. 37 § 4 KPA. 
Niewykonanie powyższego obowiązku spowodowało wniesienie skarg przez strony 
postępowania na niedokonanie czynności nakazanej prawem. 

W wyjaśnieniach Dyrektor WSOiC powołała się na rosnącą liczbę ponagleń, skarg, 
w tym do WSA, zapytań o status sprawy, które absorbują czas inspektorów 
realizujących podstawowe zadanie, tj. procedowanie wniosków pobytowych oraz 
zezwoleń na pracę. Dodała, że liczba spraw przydzielonych na jednego pracownika, 
przekraczająca parokrotnie limit, który jest realny do przeanalizowania w ciągu roku, 
mnogość zadań oraz utrzymująca się fluktuacja kadr, utrudniają realizację 
wszystkich priorytetowych obowiązków. 

NIK wskazuje, że problemy podniesione w wyjaśnieniach nie mogą stanowić 
usprawiedliwienia dla nieterminowego realizowania obowiązków, nałożonych na 
organ przez ustawodawcę. 

(akta kontroli str. 816-865, 2346-2348, 2351-2352) 

c) W jednej sprawie (1,2%) organ nie udzielił odpowiedzi na skargę, stosownie do 
art. 237 § 1 KPA. 

Wojewoda nie odniósł się w wyjaśnieniach do tej sprawy. 

Zgodnie z art. 237 § 1 KPA, organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić 
skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Stosownie do 
art. 237 § 3 KPA, o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. 

(akta kontroli str. 865-867, 2346-2349, 2351-2358) 

12. Spośród 31 zbadanych akt dokumentacji kadrowej pracowników zatrudnionych 
w WSOiC, realizujących zadania z zakresu spraw cudzoziemskich, stwierdzono: 

a) W 18 przypadkach (58,1%) zakresy obowiązków pracowników nie zostały 
włączone do ich akt osobowych, pomimo dyspozycji zawartej w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika104. Zgodnie z jego brzmieniem, część B akt osobowych pracownika 
obejmuje dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu 
zatrudnienia pracownika, w tym, m.in. zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli 
pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika, wynikające 
z umowy o pracę. W angażach ww. pracowników wskazano, iż zakres czynności, 
uprawnień i odpowiedzialności określi Dyrektor WSOiC. 

Wyjaśniając powyższe Dyrektor Generalny Urzędu wskazał, że w czterech 
przypadkach zakresy obowiązków zostały przekazane do Wydziału Organizacji 
i Rozwoju DUW, gdyż wcześniej znajdowały się u kierowników w WSOiC. 
W pozostałych przypadkach Dyrektor WSOiC wyjaśniała, że luki w formalnościach 
zostaną uzupełnione. 

(akta kontroli str. 589-590, 600-697, 1325, 1438-1442, 1450, 1459) 

b) W 14 przypadkach (45,2%) pracownicy nie zostali zapoznani z opisem 
stanowiska pracy, które zajmowali (zapoznanie nie zostało potwierdzone 
własnoręcznym podpisem pracownika na arkuszu stanowiska pracy). Zgodnie z § 5 

                                                      
104 Dz. U. z 2017 r. poz. 894. Akt został uchylony z dniem 1 stycznia 2019 r. 



 

26 

pkt 2 zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad 
sporządzania opisów, aktualizacji i wartościowania stanowisk pracy w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, za m.in. zapoznanie pracownika 
zatrudnionego na danym stanowisku pracy z zatwierdzonym opisem stanowiska 
odpowiada Dyrektor Wydziału/Biura. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że pracownicy zostali poinformowani i zapoznani 
z opisem stanowiska pracy, a przeoczenie formalne przekazania podpisów 
wynikało, m.in. z charakteru pracy, ilości oraz różnorodności wykonywanych zadań. 
Zapewniła jednocześnie, że braki zostaną uzupełnione. 

(akta kontroli str. 560-574,1325, 1438-1439) 

c) Dla siedmiu pracowników (22,6%) zajmujących tożsame stanowisko pracy, 
niewłaściwie sporządzono opis stanowiska pracy. Z jego treści wynikało, że został 
on opracowany dla stanowiska starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu 
paszportowego z wymaganym wykształceniem średnim. Zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni 
służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia 
oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących 
członkom korpusu służby cywilnej dla tak określonego stanowiska pracy wymagane 
jest wykształcenie wyższe. Dokumentacja kadrowa wskazywała natomiast, że osoby 
te zajmowały stanowisko specjalisty. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju DUW wskazała, że 
w powyższych przypadkach właściwym stanowiskiem pracy było stanowisko 
specjalisty, pracownicy wykonywali zadania wymagające wyksztalcenia średniego, 
a w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej wpisano nazwę stanowiska „starszy 
specjalista”, co zostało skorygowane w trakcie kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 567-575, 619-635, 1440-1441, 1459) 

d) W czterech przypadkach (12,9%) zakresy obowiązków zostały przekazane 
pracownikom z opóźnieniem w stosunku do zaistniałych okoliczności, skutkujących 
koniecznością sporządzenia ww. dokumentu (jego aktualizacji) – opóźnienie to 
sięgało od trzech do ośmiu miesięcy. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że powyższe było rezultatem niedopatrzenia 
wynikającego z ogromu wyzwań o charakterze organizacyjno-logistycznym, przed 
którym stanęło kierownictwo nowopowstałego w dniu 1 lutego 2018 r. Oddziału 
Legalizacji Pobytu i Pracy I. Jednocześnie dodała, że w ww. przypadkach zakresy 
obowiązków sprzed i po reorganizacji ww. Oddziału były tożsame w treści. 

(akta kontroli str. 583-587, 591-599, 1304, 1440, 1442, 1450) 

e) W dwóch przypadkach (6,5%) pracownicy zostali zaznajomieni z opisem 
stanowiska pracy (starszego inspektora wojewódzkiego) niewłaściwym dla 
zajmowanego przez nich stanowiska (starszego inspektora). Jednocześnie 
wykonywali zadania przewidziane na tym stanowisku pracy, podczas gdy nie 
posiadali wykształcenia wymaganego dla tak określonego stanowiska pracy – 
wymagane wykształcenie wyższe, a posiadane przez nich to średnie. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju DUW wyjaśniła, że ww. 
rozbieżności wynikały z przyjętego w przeszłości sposobu sporządzania opisów 
stanowisk pracy, w którym to opisywano zadania i adekwatne do nich kwalifikacje, 
które zdaniem osób je sporządzających były wówczas właściwe, a nie faktyczne 
kwalifikacje osób realizujących te zadania w danym momencie. Powyższe założenie 
znalazło odzwierciedlenie w jednym z ww. przypadków, w drugim natomiast, z uwagi 
na zmiany kadrowe dyrekcji Wydziału, wyjaśnienie przyczyn powyższego nie było 
możliwe. 
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(akta kontroli str. 541-546, 581-588, 1439-1440, 1458-1459) 

f) W jednym przypadku (3,2%) nie sporządzono opisu stanowiska pracy dla 
utworzonego w strukturze Wydziału stanowiska pracy w służbie cywilnej (inspektor 
wojewódzki ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta), 
a pracownik je zajmujący został wskazany w arkuszu innego stanowiska pracy 
(starszy specjalista ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta). 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że pracownik awansował na stanowisko inspektora 
wojewódzkiego przed datą sporządzenia opisu stanowiska pracy dla starszego 
specjalisty, wykonuje zadania przypisane do tego stanowiska pracy, stąd też został 
zapoznany z tym opisem stanowiska pracy (nie dokonano degradacji 
stanowiskowej). Jednocześnie zapewniła, że właściwy opis dla stanowiska 
inspektora wojewódzkiego zostanie sporządzony. 

Zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 
2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy 
w służbie cywilnej, opis stanowiska pracy sporządza się dla każdego stanowiska 
pracy w służbie cywilnej, natomiast § 5 pkt 1 zarządzenia nr 36 Dyrektora 
Generalnego DUW z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad sporządzania 
opisów, aktualizacji i wartościowania stanowisk pracy w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu, wskazuje, że za, m.in. sporządzenie opisu stanowiska 
pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej odpowiada dyrektor 
Wydziału/Biura. 

(akta kontroli str. 560-566, 609-610, 1325, 1441-1442) 

13. Przy podziale nagród w latach 2016-2018 (I półrocze) w ramach funduszu 
nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych dla pracowników 
WSOiC, według zasad określonych w zarządzeniu Dyrektora Generalnego DUW 
w sprawie systemu wynagradzania i awansu zawodowego w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu105 (kwartalne nagrody okresowe i specjalne), nie 
uwzględniano kryterium terminowości prowadzonych postępowań, a na wysokość 
nagród zasadniczo nie miały wpływu, stwierdzone np. przez Szefa UdSC i WSA, 
przypadki przewlekłości/bezczynności postępowań administracyjnych. I tak 
w 2016 r. średnia kwota nagród przyznanych dla pracowników WSOiC106 oraz 
kierownictwa oddziałów107 wynosiła odpowiednio 6,9 tys. zł i 11,4 tys. zł i była 
wyższa niż średnia kwota nagród w odniesieniu do pracowników pozostałych 
wydziałów (komórek równorzędnych) DUW oraz kierownictwa oddziałów 
w pozostałych komórkach DUW, które wynosiły odpowiednio: 6,2 tys. zł 
i 10,7 tys. zł. W okresie trzech kwartałów 2018 r. średnia kwota nagród przyznanych 
dla pracowników WSOiC wynosiła 7,0 tys. zł, a dla pracowników pozostałych 
wydziałów DUW – 7,1 tys. zł. Natomiast średnia kwota nagród dla kierowników 
WSOiC wynosiła 12,9 tys. zł, a dla pozostałych kierowników wydziałów DUW – 
11,7 tys. zł. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła m.in., że krzywdzącym dla pracowników byłoby karanie 
w postaci zmniejszenia nagród pracownikom Wydziału, a nieterminowość 
postępowań wynikała z obiektywnych okoliczności (duża liczba spraw, fluktuacja 
prawników), a nie zawinienia po stronie pracownika. 

NIK jakkolwiek nie kwestionując zasadności nagradzania pracowników, wskazuje, 
że w WSOiC nie wprowadzono skutecznych mechanizmów mających na celu 
monitorowanie terminowości prowadzonych postępowań. Nadto system nagród 
winien w większym stopniu uwzględniać w szczególności kryterium terminowości 
procedowania spraw. W art. 105 Kodeksu pracy, ustawodawca przewidział 

                                                      
105 Nr 38 z dnia 30 czerwca 2016 r., następnie nr 14 z dnia 16 marca 2017 r.  
106 Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy I i II. 
107 Kierownicy i ich zastępcy w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I i II. 
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możliwość nagradzania pracownika, który przez wzorowe wypełnianie swoich 
obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz 
jakości przyczynia się szczególnie do wykonywania zadań zakładu. W opisywanym 
przypadku taka sytuacja nie miała miejsca. 

(akta kontroli str. 2340-2341) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w przedstawionym 
wyżej zakresie. Poprzez przyjęte rozwiązania organizacyjne w WSOiC 
zdecydowana większość cudzoziemców (ok. 70%) nie miała możliwości otrzymania 
w chwili złożenia wniosku o legalizację pobytu stempla w paszporcie, a najczęściej 
dopiero po kilku miesiącach. Możliwość osobistego złożenia wniosku pobytowego 
została ograniczona wyłącznie poprzez konieczność internetowego zarezerwowania 
wizyty w Urzędzie, a system rezerwacji wizyt w DUW – we Wrocławiu – nie 
umożliwiał jednakże rezerwacji wizyty w okresie kolejnych 50 dni. System 
internetowej rezerwacji wizyty nie umożliwiał dokonania rezerwacji wizyty w języku 
innym, niż język polski, mimo że system posiadał opcję wyboru wersji językowej. Od 
II kwartału 2018 r. do bezpośredniej obsługi cudzoziemców kierowano, w ramach 
wsparcia Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta, pracowników merytorycznych 
Oddziałów Legalizacji Pobytu i Pracy I oraz II, co stało w sprzeczności z przyjętym 
w Wydziale rozwiązaniem organizacyjnym, polegającym na wydzieleniu strefy 
zamkniętej dla cudzoziemców, w której kontakt z inspektorem prowadzącym sprawę 
nie jest możliwy, m.in. z uwagi na potencjalne ryzyko wystąpienia mechanizmów 
korupcjogennych. Przyjęte w DUW rozwiązania organizacyjne stały w sprzeczności 
z kodeksową zasadą równego traktowania stron (art. 8 § 1 KPA), w DUW bowiem 
poza systemem kolejkowym przyjmowano średnio ok. 300 klientów (cudzoziemców) 
miesięcznie, spośród których znaczną grupę stanowili cudzoziemcy wykonujący 
pracę na rzecz inwestorów zagranicznych, zlokalizowanych w specjalnych strefach 
ekonomicznych. W ograniczony sposób komunikowano się z cudzoziemcami za 
pomocą środków informacyjnych dostępnych w siedzibie Urzędu oraz na stronie 
internetowej. W trakcie oględzin miejsc obsługi cudzoziemców ujawniono, że 
niewłaściwie zabezpieczano dokumentację przyjmowaną w sprawach związanych 
z cudzoziemcami. Zasoby kadrowe WSOiC nie zapewniały sprawnej i terminowej 
realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców. Dyrektor 
WSOiC w lipcu 2018 r., w sposób nierzetelny określiła dla pracowników ww. 
Oddziału dzienne limity opracowania projektów decyzji, w sytuacji gdy procedowane 
sprawy mają skomplikowany i zindywidualizowany charakter, a ich rozstrzygnięcie 
ma istotny wpływ na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny. Wystąpiły 
przypadki niedochowania terminu na załatwienie skargi, o którym mowa w art. 237 
§ 1 KPA oraz błędnej kwalifikacji pism stron postępowania jako skargi, podczas gdy 
z uwagi na ich treść, winny być rozpatrywane w trybie właściwym dla ponaglenia. 
Zbadana dokumentacja kadrowa nie zawierała opisów stanowisk pracy, albo opisy 
te został sporządzone niewłaściwie. Przy podziale nagród w latach 2016-2018 
(I półrocze) nie uwzględniano kryterium terminowości wykonywanych zadań, a na 
wysokość nagród zasadniczo nie miały wpływu stwierdzone np. przez Szefa UdSC 
i WSA przypadki przewlekłości czy też bezczynności postępowań administracyjnych. 

2. Wpływ obowiązujących przepisów prawa oraz procedur 
wewnętrznych na obsługę cudzoziemców, oraz na poziom 
zadowolenia cudzoziemców z tej obsługi 
2.1. W wyniku przeprowadzonej przez wewnętrzny Zespół DUW analizy stanu 
funkcjonowania Urzędu w latach 2014-2015, kierownictwo Urzędu w 2016 r. podjęło 
działania mające na celu poprawę sytuacji w WSOiC. W dokumencie pn.: „Działania 
podjęte przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu usprawnienia pracy Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” wskazano, m.in. na poprawę warunków 
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pracy pracowników, dokonane zmiany organizacyjne skutkujące, m.in. 
przyspieszeniem procedowania spraw cudzoziemskich, czy na wdrożone nowe 
usługi teleinformatyczne usprawniające proces obsługi klienta. Zasygnalizowano 
w nim także konieczność określenia nowych (wyższych) pułapów liczby 
przyjmowanych wniosków, a co za tym idzie także potrzebę wzmocnienia 
kadrowego Wydziału. 

(akta kontroli str. 900, 916-919, 1100-1107) 

Na wniosek Wojewody we wrześniu 2018 r. dyrekcja WSOiC przygotowała 
„Program naprawczy realizowany w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców”. W dokumencie tym przedstawiono analizę stanu zatrudnienia 
w Wydziale, wskazano zmiany organizacyjne dokonane i planowane w obszarze 
legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz w zakresie obsługi klienta 
paszportowego i cudzoziemskiego wraz z ich efektami oraz określono cele do 
osiągnięcia, tj. ujednolicenie procedur, zwiększenie komfortu i podniesienie 
standardu obsługi klienta, zniwelowanie liczby wpływających do organu ponagleń 
oraz skrócenie terminów oczekiwania na rozstrzygnięcie (decyzję) w sprawie108. 
Dokumentem towarzyszącym ww. programowi była „Analiza funkcjonowania 
Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy I w zakresie usprawnienia procedowania 
wniosków legalizacyjnych na całym etapie”, stanowiącą swoistą „analizę wąskich 
gardeł” Oddziału109. Realizacja założeń ww. dokumentów, jak również bieżący 
monitoring działalności WSOiC, jak wskazał Wojewoda, stanowiły przedmiot 
regularnych spotkań (przynajmniej kwartalnych) z dyrekcją Wydziału110. 

(akta kontroli str. 900, 916-919, 1111-1120, 2310-2312) 

2.2. W latach 2014 (maj) – 2018 (wrzesień) MSWiA siedmiokrotnie zwracał się do 
Wojewody z prośbą o zajęcia stanowiska bądź przekazanie uwag do projektów, 
w związku z rozpoczętym procesem legislacyjnym, nad zmianą ustawy 
o cudzoziemcach bądź aktów wykonawczych do niej. Do żadnego z ww. projektów 
Wojewoda nie zgłosił uwag111. 

W odpowiedzi na pismo UdSC, Wojewoda przygotował w październiku 2018 r. 
postulaty legislacyjne dotyczące zmiany przepisów związanych z cudzoziemcami. 
Dotyczyły one następujących obszarów: 

[1] zezwolenia na pobyt czasowy – w zakresie: możliwości zmiany decyzji 
w przypadku zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy; możliwości 
legalnej kontynuacji świadczenia pracy przez cudzoziemca w okresie oczekiwania 
na decyzję w sytuacji, gdy wniosek został złożony w okresie ważności oświadczenia 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy; umożliwienia uzyskania zezwolenia na 
pobyt czasowy małoletniemu cudzoziemcowi na podstawie łączenia rodzin, pomimo 
złożenia wniosku podczas jego nielegalnego pobytu; zniesienia obowiązku 
informowania wojewody o utracie pracy w ciągu 15 dni – zastąpienie wygaśnięciem 

                                                      
108 Jak wskazano w powyższym dokumencie „przy wprowadzeniu wszystkich planowanych rozwiązań organizacyjnych 
i teleinformatycznych, jak również stabilizacji kadrowej poszczególnych Oddziałów” zakłada się: [1] wzrost liczby wydawanych 
decyzji administracyjnych – w odniesieniu do zezwoleń na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE: z 2,4 tys. 
w I kwartale 2018 r. do 6,4 tys. w I kwartale 2019 r., w odniesieniu do zezwoleń na pracę: z 4,7 tys. w I kwartale 2018 r. do 
6,2 tys. w I kwartale 2019 r.; [2] zakończenie wszystkich spraw z 2016 r. do końca I kwartału 2019 r.; [3] zwiększenie liczby 
obsługiwanych klientów z poziomu dziennego (średniego): 355 do 700 klientów we Wrocławiu oraz z 30 do 180 klientów 
w Legnicy; [4] usystematyzowanie kolejek; [5] skrócenie czasu oczekiwania od momentu pobrania biletu do momentu 
podejścia do okienka o około 1 godzinę; [6] zwiększenie liczby rezerwacji internetowych biletów do obsługi paszportowej 
z 20% do 40%. 
109 Według stanu na dzień sporządzenia dokumentu, tj. 12 września 2018 r. w ww. analizie wskazano na następujące 
tzw. wąskie gardła: [1] „kancelaria wszczynająca” (postępowanie) – liczba spraw wszczynanych nie jest równa liczbie spraw 
zakładanych w „kancelarii technicznej”; [2] sprawy niewszczęte – ok 10,0 tys., które generują ponaglenia. 
110 W odstępach kwartalnych dyrekcja WSOiC raportowała Wojewodzie oraz Dyrektorowi Generalnemu Urzędu o stanie 
funkcjonowania Wydziału. W raportach prezentowano dane dotyczące, m.in. sumarycznego zestawienia liczby wydawanych 
decyzji pobytowych i zezwoleń na pracę w ujęciu rosnącym – z miesiąca na miesiąc oraz z roku na rok; miesięcznych 
zestawień liczby wydawanych decyzji i wszczętych postępowań przez każdego inspektora; liczby założonych teczek 
w kancelarii technicznej oraz liczby wszczętych postępowań w kancelarii wszczynającej; wzrostu liczby wydawanych 
decyzji/zezwoleń w danym kwartale. 
111 Z treści pism wynikało, że brak odpowiedzi uznawany będzie za akceptację projektu. 
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decyzji z mocy prawa po 30 dniach; wprowadzenia przepisu umożliwiającego 
odstąpienie od opiniowania przez Policję, SG, Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (dalej: „ABW”) wjazdu i pobytu cudzoziemca, pod kątem 
potencjalnego zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w przypadku złożenia przez cudzoziemca 
kolejnego wniosku w okresie sześciu miesięcy od dnia wydania ostatniego 
zezwolenia pobytowego; usunięcia art. 151 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, 
z uwagi na brak jego odzwierciedlenia w pozostałych rozdziałach ustawy 
dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pozostałe 
okoliczności (praca, studia, łączenie rodzin), ustalenia okresu ważności zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę na podstawie załącznika do wniosku; anulowania części 
przepisu art. 114 ust. 3 pkt 2a ww. ustawy, dotyczącego braku obowiązku 
dołączenia, w toku postępowania, przez cudzoziemca, który w okresie trzech lat 
poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium RP, 
informacji starosty, że podmiot powierzający wykonanie pracy nie ma możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy – z uwagi na 
uregulowanie materii odrębnymi przepisami; 

[2] zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – w zakresie rezygnacji 
z przedstawiania przez cudzoziemca składającego wniosek o udzielenie zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego UE, tytułu prawnego do zajmowania lokalu 
mieszkalnego, w którym będzie przebywał, jako wymogu formalnego (pozostawienie 
w zakresie składanych wyjaśnień w toku postępowania); 

[3] zaproszeń – w zakresie wprowadzenia limitu zaproszeń, z uwagi, m.in. na 
proceder pozorowania bądź handlu zaproszeniami; 

[4] wyłączenia stosowania KPA w toku postępowań prowadzonych na podstawie 
ustawy o cudzoziemcach; 

[5] wyłączenia obowiązku zakładania metryki sprawy w postępowaniach 
prowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcach; 

[6] zmiany przedmiotu i stawek opłaty skarbowej wnoszonej w toku postępowania 
prowadzonego na podstawie ustawy o cudzoziemcach, we wskazanych 
przypadkach112. 

(akta kontroli str. 900, 919-920, 1303, 1305-1323) 

2.3. W DUW nie opracowano zasad obsługi klienta, w tym cudzoziemców. 
W Urzędzie wdrożono natomiast Zintegrowany System Zarządzania, w ramach 
którego funkcjonowały takie elementy, jak: [1] Karta Usług – dokument opisujący 
„drogę” załatwienia sprawy przez klienta113, [2] Karta Działania – dokument 
wewnętrzny, tworzony dla każdego działania budżetowego, stanowiący identyfikację 
oraz wymagany normą odniesienia element podejścia procesowego114, 
[3] monitoring jakości obsługi klienta w postaci „Ankiety badającej wymagania 
i poziom zadowolenia klienta”115. 

(akta kontroli str. 25-27, 901, 913-915, 923, 937-991, 1437, 1453-1454) 

                                                      
112 Propozycja WSOiC – wprowadzenie w miejsce opłat 340 zł, 440 zł tytułem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt 
czasowy i pracę oraz opłat 640 zł tytułem udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE, bezzwrotnej opłaty za złożenie wniosku, która będzie wpłacana przez stronę na rachunek bankowy 
wojewody. Sugerowano również podniesienie wszystkich wymienionych wyżej stawek, które utrzymują się na tym poziomie od 
wielu lat, także stawki dot. wniosków o wpis do ewidencji zaproszeń. 
113 M.in. niezbędne dokumenty, które należy przygotować, wysokość opłaty, którą należy uiścić czy miejsca, do którego należy 
się udać w celu załatwienia sprawy. 
114 W przypadku WSOiC karta działania została utworzona dla działania „Prowadzenie postępowań w sprawach 
cudzoziemców”, w którym to cudzoziemiec jest „klientem” danego procesu. 
115 Jak wskazała Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju DUW, każda osoba chcąca wyrazić swoje zdanie lub 
opinię na temat funkcjonowania Urzędu lub sposobu załatwienia sprawy może wypełnić ankietę na stronie internetowej lub 
papierowo i pozostawić ją w urnach umiejscowionych we wszystkich lokalizacjach budynków DUW. Analiza zebranych opinii 
prezentowana jest w kwartalnych zestawieniach, zatwierdzanych przez Dyrektora Generalnego Urzędu i przesyłana wszystkim 
komórkom organizacyjnym DUW. 
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2.4. Dokumentami określającymi standardy zarządzania zasobami ludzkimi w DUW 
w okresie objętym kontrolą były: „Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w DUW 
na lata 2013-2016” oraz „Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w DUW na lata 
2017-2019” (dalej: „Program”). W ww. programach dokonano diagnozy zarządzania 
zasobami ludzkimi w DUW w obszarach: organizacja zarządzania zasobami 
ludzkimi, nabór i wprowadzenie do pracy, motywowanie, rozwój i szkolenia, 
rozwiązanie stosunku pracy, określono priorytety oraz cele w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi, a także harmonogram wdrożenia Programu oraz sposób 
monitoringu i ewaluacji zarządzania zasobami ludzkimi w latach 2013-2016 oraz 
2017-2019. Wskazano w nich także regulacje wewnętrzne – zarządzenia Dyrektora 
Generalnego Urzędu – w oparciu o które przeprowadzano procesy kadrowe 
w Urzędzie, m.in. w obszarze naborów i wprowadzenia do pracy, jak również 
w obszarze rozwoju i szkoleń. Zasady regulujące powyższe procesy zostały 
określone w ten sam sposób w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych 
Urzędu, w tym do WSOiC. W odniesieniu do naborów na wolne stanowiska pracy 
w korpusie służby cywilnej, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju 
DUW wskazała, że weryfikacja kandydatów do pracy odbywała się pod kątem 
spełnienia wymagań wskazanych w opisie danego stanowiska pracy – zarówno 
wymagań formalnych, jak i dysponowania niezbędnym zakresem wiedzy, 
kompetencji i umiejętności czy znajomością języków obcych. Ścieżka rozwoju 
zawodowego pracownika kształtowana była natomiast w oparciu o Indywidualne 
Programy Rozwoju Zawodowego (dla członków korpusu służby cywilnej) bądź 
zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień (w przypadku pracowników 
zatrudnionych poza korpusem służby cywilnej), wnioski wynikające z ocen 
okresowych pracowników Urzędu, a w przypadku kadry zarządzającej średniego 
szczebla – również w oparciu o wyniki badania luk kompetencyjnych. Dodała 
ponadto, że zgodnie z obowiązującymi w DUW zasadami podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, nie stworzono katalogu szkoleń, kursów bądź studiów oraz nie 
wprowadzano ilościowych ograniczeń szkoleń przypadających na jednego 
pracownika, gdyż ich tematyka i liczba wynikała z bieżących potrzeb. 

(akta kontroli str. 509-540, 1438, 1455-1456, 1650-1746) 

2.5. W odniesieniu do działalności WSOiC, w zakresie związanym z cudzoziemcami, 
nie opracowano odrębnego dokumentu, który stanowiłby politykę informacyjną 
Wydziału. Za kontakt z przedstawicielami mediów, opracowywanie aktualności / 
komunikatów bądź zamieszczanie informacji związanych z działalnością Wojewody 
na stronie internetowej odpowiedzialne było Biuro Prasowe Wojewody. 

(akta kontroli str. 901, 921-923) 

2.6. W okresie objętym kontrolą DUW nie organizował szkoleń dla cudzoziemców 
czy pracowników innych organów bądź instytucji. Jednakże przedstawiciele Biura 
Wojewody oraz pracownicy WSOiC brali udział w szeregu spotkań z cudzoziemcami 
– studentami wrocławskich uczelni, jak i z pracodawcami Dolnego Śląska. 
Za pośrednictwem stowarzyszeń skupiających dolnośląskich pracodawców oraz 
przy współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w latach 2016-2018 
miały miejsce spotkania, których celem było przedstawienie ze strony Wojewody 
aktualnej sytuacji w WSOiC oraz informowanie o kierunkach zmian. 

(akta kontroli str. 901, 920-921) 

2.7. Z przeprowadzonego wśród cudzoziemców116 w trakcie kontroli badania 
kwestionariuszowego dotyczącego zadowolenia z poziomu obsługi świadczonej 
                                                      
116 Badanie kwestionariuszowe przeprowadzono w siedzibie DUW w okresie od 16 do 22 października 2018 r. Polegało ono na 
wypełnieniu anonimowej ankiety poprzez udzielenie zamkniętych odpowiedzi na dziewięć pytań oraz jednej odpowiedzi 
w pytaniu otwartym. Ankietowani mieli także możliwość wypełnienia metryczki określającej miejsce ich zamieszkania, płeć, 
przedział wiekowy oraz czas pobytu w Polsce. Wypełnione ankiety umieszczane były w zamkniętych urnach, ulokowanych 
w dwóch puntach: [1] punkcie obsługi klienta na II piętrze budynku – miejsce przyjmowania, m.in. wniosków pobytowych, 
załączników, osobistego stawiennictwa, wniosków o zezwolenia na pracę, itp., [2] pokoju nr 15 na parterze – miejsce odbioru 
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przez DUW wynikało, że ponad 60% ankietowanych było zadowolonych z poziomu 
obsługi jego sprawy przez Urząd117. Najlepiej oceniono życzliwość i uprzejmość 
pracowników obsługujących cudzoziemców118, ich merytoryczne przygotowanie do 
obsługiwanych spraw119 oraz jakość przekazywanych przez nich informacji (czy były 
zrozumiałe i wyczerpujące)120. Ankietowani pozytywnie ocenili także warunki, 
w jakich obsługiwani byli cudzoziemcy (87,5% pozytywnych odpowiedzi121). 68,5% 
badanych122 nie miało – co do zasady – także zastrzeżeń do jakości materiałów 
informacyjnych dostępnych w Urzędzie. 1/3 badanych (39,7%) zwróciła uwagę na 
problem w dotarciu do wyznaczonego miejsca obsługi lub urzędnika załatwiającego 
sprawę. Najgorzej spośród wszystkich poruszanych w ankiecie kwestii oceniony 
został czas oczekiwania na załatwienie sprawy – 41,7% udzielonych123 odpowiedzi 
na pytanie „Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był zadawalający?” 
brzmiała „nie”124, bądź „raczej nie”125, 8,3% ankietowanych nie miała zdania 
w sprawie, połowa badanych osób udzieliła odpowiedzi „tak”126, bądź „raczej tak”127. 
W zakresie identyfikacji trudności, na które napotykali cudzoziemcy podczas 
załatwiania spraw w Urzędzie, 23,8% udzielonych odpowiedzi dotyczyła 
nieuzyskania żadnych informacji, 17,5% otrzymania błędnych lub niepełnych 
informacji, 10% prośby o kontakt w innym terminie a 5% skierowania do 
niewłaściwej osoby. W 43,8% nie wskazano żadnych trudności. W 31 z 74 
wypełnionych ankiet (tj. 41,9%) osoby poddane badaniu określiły rozwiązania, które 
mogłyby przyczynić się do usprawnienia pracy Urzędu i polepszenia jakości 
świadczonych usług. Do najczęstszych odpowiedzi należały: [1] skrócenie okresu 
oczekiwania na rozstrzygnięcie w sprawie (10 odpowiedzi), [2] konieczność 
zwiększenia liczby pracowników (8 odpowiedzi), [3] usprawnienie rozwiązań 
w zakresie obsługi klienta, w tym zmniejszenie biurokracji, automatyzacja 
i elektronizacja procesów, modyfikacja systemu rezerwacji wizyt oraz systemu 
kolejkowego (7 odpowiedzi), [4] umożliwienie bezpośredniego kontaktu 
z inspektorem bądź Urzędem i pozyskanie informacji w toczącej się sprawie 
(5 odpowiedzi). Ponadto ankietowani zwrócili także uwagę na konieczność 
wzmocnienia sposobu informowania Urzędu o sprawach i sposobie ich załatwienia 
w WSOiC, zarówno na stronie internetowej Urzędu (4 odpowiedzi), jak i w budynku 
Urzędu (2 odpowiedzi) oraz na potrzebę lepszej znajomości języka angielskiego 
wśród inspektorów (2 odpowiedzi). Analiza metryk wypełnionych przez 
ankietowanych128 wykazała, że 83,3% osób, które wskazały miejsce pobytu, 
zamieszkiwało miasto wojewódzkie (Wrocław), 10,4% miasto powiatowe, 4,2% 
miasto, a 2,1% wieś. W ankiecie wzięło udział 35 mężczyzn oraz 28 kobiet129, 
spośród których najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 
26 lat do 30 lat (45,5%)130. 61,5% osób (40 osób), które określiły czas pobytu 
                                                                                                                                       
kart pobytowych, zezwoleń oraz pozwoleń na pracę. Spośród 74 wydanych ankiet, wszystkie zostały zwrócone, jednakże nie 
każda zawierała odpowiedzi na wszystkie postawione w ankiecie pytania, stąd też liczba udzielonych odpowiedzi na 
poszczególne pytania może się różnić. 
117 41,7% udzielonych odpowiedzi stanowiła odpowiedź „tak”, 23,6% natomiast odpowiedź „raczej tak”. 
118 Na pytanie ankietowe „Czy urzędnik obsługujący Panią/Pana był uprzejmy i życzliwy?” z 73 udzielonych odpowiedzi, tylko 
dwie brzmiały „nie”, a jedna „nie mam zdania”. Pozostałe mieściły się w grupie odpowiedzi „tak” bądź „raczej tak”. 
119 Na pytanie ankietowe „Czy urzędnik obsługujący Panią/Pana był przygotowany merytorycznie do załatwienia tej sprawy?” 
76,6% ankietowanych (56 odpowiedzi) odpowiedziało „tak”, 16,4% (12 odpowiedzi) – „raczej tak”. Dwie osoby nie miały 
zdania, a trzy udzieliły odpowiedzi „raczej nie” bądź „nie”. 
120 W pytaniu ankietowym „Czy informacje udzielone przez pracownika były dla Pani/Pana zrozumiałe i wyczerpujące?” 50 z 72 
udzielonych odpowiedzi brzmiała „tak” (69,4%), a 11 „raczej tak” (15,3%). 
121 „Tak” bądź „raczej tak” w pytaniu „Czy warunki lokalowe, w jakich był/a Pan/Pani obsługiwany/a były odpowiednie?”. 
122 Udzielona odpowiedź „tak” bądź „raczej tak” w pytaniu „Czy materiały informacyjne dostępne w Urzędzie są dla Pani/Pana 
czytelne i pomoce w załatwieniu sprawy?”. 
123 W pytaniu tym udzielono 73 odpowiedzi. 
124 29,2% udzielonych odpowiedzi. 
125 12,5% udzielonych odpowiedzi. 
126 31,9% udzielonych odpowiedzi. 
127 18,1% udzielonych odpowiedzi. 
128 Nie wszystkie metryki zostały wypełnione, część także w niepełnym zakresie. 
129 Jedna osoba nie wypełniła metryczki w polu „Płeć”. 
130 Kolejne najliczniejsze grupy wiekowe tworzyły osobowy w przedziale wiekowym: od 31 lat do 40 lat (24,2%), do 25 lat 
(18,2%), od 41 lat do 50 lat (9,1%), od 51 lat do 60 lat (3,0%). 
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w Polsce, wskazały na okres powyżej dwóch lat, z czego 33,8% (22 osób) powyżej 
trzech lat. Na okres od pół roku do jednego roku oraz od roku do dwóch lat wskazało 
po 10 osób (łącznie 30,8% ogółu ankietowanych, którzy określili czas pobytu 
w Polsce). Najmniej liczną grupę stanowili cudzoziemcy, którzy wskazali czas 
pobytu w Polsce do pół roku (7,7%). 

(akta kontroli str. 3441-3659) 

2.8. Na przełomie I i II kwartału 2016 r. Dyrektor Generalny Urzędu przeprowadził 
wewnętrzną kontrolę doraźną w zakresie terminowości wydawania zezwoleń na 
pobyt czasowy oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, w tym weryfikacji 
prawidłowości przyjętego w WSOiC sposobu datowania wydawanych decyzji 
z perspektywy zarzutów pojawiających się w skargach składanych przez strony 
prowadzonych postępowań, wskazujących na niezrozumienie powodów i podstaw 
długiego okresu czasu pomiędzy datą wydania decyzji, a jej wysyłką i doręczeniem. 
Kontrola ujawniła m.in. nieterminowe prowadzenie postępowań; opatrywanie 
wydanych decyzji datą nieodpowiadającą terminowi faktycznego podpisania przez 
osobę upoważnioną; wyznaczanie stronie, w wezwaniu kierowanym na podstawie 
art. 50 KPA, terminu nieadekwatnego do stanu faktycznego sprawy; brak adnotacji 
na piśmie dotyczący sposobu przekazania adresatowi przesyłki wraz z datą jej 
wysłania oraz brak daty i podpisu (parafy) pracownika na egzemplarzu projektu 
pisma przekazanego w formie papierowej do podpisu przez osobę upoważnioną. 
Sformułowane wnioski pokontrolne dotyczyły m.in. zwiększenia przez dyrekcję 
WSOiC nadzoru nad realizacją zadań przez pracowników; wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości, poprzez bezwzględne przestrzeganie zarządzeń 
i instrukcji regulujących przedmiotową materię. 

W odpowiedzi z dnia 9 czerwca 2017 r., skierowanej do Dyrektora Generalnego 
DUW, Zastępca Dyrektora WSOiC poinformowała o realizacji zaleceń131. Z uwagi na 
rozbieżności interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów procesowych, 
wynikające z odmiennego stanowiska organu wyższego stopnia (w następstwie 
wcześniejszej kontroli Szefa UdSC), odstąpiono od realizacji zaleceń dotyczących 
stosowania instytucji określonych w art. 60 i art. 50 KPA. 

(akta kontroli str. 1121-1124, 1138-1165, 1215-1227) 

Działalność Urzędu w zakresie obsługiwanych spraw cudzoziemców była również 
objęta kontrolami zewnętrznymi, zleconymi przez Szefa UdSC oraz MSWiA. 
W lutym 2015 r. Szef UdSC przeprowadził kontrolę poprawności postępowań 
w sprawie udzielenia, w II półroczu 2014 r., zezwoleń na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na 
niewyegzekwowaniu od cudzoziemca obowiązku uiszczenia opłaty za studia oraz 
nieterminowym załatwianiu wniosków. Sformułowane uwagi dotyczyły gromadzenia 
w aktach prowadzonych postępowań, jeszcze przed wydaniem decyzji 
administracyjnej, wyczerpującego materiału dowodowego, potwierdzającego 
wypełnianie przez wnioskodawcę, ubiegającego się o pobyt czasowy w celu 
kształcenia się, wszystkich warunków określonych w art. 144 ustawy 
o cudzoziemcach oraz zawiadamianie strony o zaistnieniu obiektywnych przeszkód 
niezałatwienia sprawy w terminie. Realizując przedmiotowy wniosek omówiono 
z pracownikami przedstawione zastrzeżenia. Mając na uwadze konieczność stałego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaplanowano przeprowadzenie we wrześniu 
2015 r. szkolenia wewnętrznego pracowników z przepisów właściwych w sprawach 
cudzoziemców oraz KPA. 

                                                      
131 Informując m.in. o przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy z kierownikami i pracownikami Wydziału; przeprowadzeniu 
szkoleń obejmujących zwłaszcza młodszych stażem pracowników; opracowaniu jednolitych wzorów pism w postępowaniu 
administracyjnym; zwiększeniu nadzoru nad pracą wszystkich pracowników; dokonaniu weryfikacji poprawności wydania 
decyzji na podstawie próby 30 spraw (nie stwierdzając przypadku wydania decyzji przez pracownika nieuprawnionego). W celu 
umożliwienia komunikacji pomiędzy pracownikami, a cudzoziemcami do złożonego wniosku o dofinansowanie z FAMI wpisano 
stosowną aplikację. 
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W dniach od 20 sierpnia 2018 r. do 5 września 2018 r. kontrolę zewnętrzną 
przeprowadzili przedstawiciele MSWiA. Zakres kontroli obejmował prawidłowość 
i terminowość prowadzenia w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. 
postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na 
terytorium RP oraz wybrane zagadnienia w obszarze polityki kadrowej w WSOiC. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły, m.in. naruszenia przepisów KPA132. 
Ujawniono także uchybienia dotyczące: braku sporządzania dokumentów z realizacji 
obowiązku wynikającego z zarządzeń Szefa UdSC; zastosowania błędnego 
pouczenia oraz braku bieżącego aktualizowania metryk. Sformułowane wnioski, 
zalecenia i uwagi pokontrolne dotyczyły stosowania przepisów oraz konieczności 
prowadzenia rzetelnych metryk, w celu zwiększenia nadzoru nad pracownikami 
uczestniczącymi w rozstrzyganiu danych spraw. W odpowiedzi przekazanej do 
MSWiA, poinformowano o przyjęciu do realizacji sformułowanych wniosków. 

(akta kontroli str. 1121-1137, 1166-1213) 

W badanym okresie lat 2014 (maj) – 2018 (wrzesień), Zespół Audytu Wewnętrznego 
DUW nie przeprowadzał audytów wewnętrznych z zakresu obsługiwanych spraw 
cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 901, 920) 

W ramach wdrożonego w DUW Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
funkcjonowanie WSOiC w zakresie obsługi cudzoziemców zostało objęte trzema 
auditami wewnętrznymi. Ich przedmiotem było: w 2014 r. – ewidencja zaproszeń 
oraz wydawanie dla cudzoziemców polskich dokumentów podróży lub decyzji 
o odmowie ich wydania; w 2017 r. – prowadzenie postępowań w sprawach 
cudzoziemców; w 2018 r. – ocena informacji przeznaczonych dla klientów oraz 
sposobu ich prezentacji na stronie duw.pl (audit pozaplanowy wszystkich komórek 
organizacyjnych DUW). Niegodności (problemy jakościowe) stwierdzono wyłącznie 
w ostatnim przypadku i dotyczyły: żądania przez organ dołączenia do wniosku 
o zarejestrowanie pobytu obywatela UE kserokopii odpisu z KRS lub zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, podczas gdy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa kopia taka nie była wymagana, braku 
umieszczenia w Kartach Usług informacji kontaktowych oraz braku przejrzystości 
w zamieszczanych publikatorach aktów prawnych; podawania nieprawidłowej kwoty 
– 643 zł jako kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej w Karcie 
Usługi zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz nieobowiązującego aktu prawnego 
– w zakresie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca, który zamierza na 
terytorium RP podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe. Powyższe 
niezgodności zostały przez dyrekcję Wydziału usunięte. 

(akta kontroli str. 1437, 1452-1453, 1460-1519) 

Wdrożone w DUW mechanizmy zarządzania ryzkiem w ramach kontroli zarządczej 
wykazały, iż w 2018 r. w ramach działania 2.5.2.5. „Prowadzenie postępowań 
w sprawach cudzoziemców” prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka pn.: 
„Przekroczenie terminu przewidzianego prawem na wydanie rozstrzygnięcia” było 
prawie pewne, a poziom jego istotności został określony jako krytyczny (najwyższy). 
Zgodnie z regulacją wewnętrzną DUW, Dyrektor WSOiC została zobowiązana do 
opracowania koncepcji rozwiązania problemu i przedstawienia jej Wojewodzie do 
zatwierdzenia. Opis działań podjętych i planowanych przez WSOiC w celu 
minimalizacji ww. ryzyka został opracowany i przedłożony Wojewodzie w dniu 
13 kwietnia 2018 r. Propozycje dyrekcji Wydziału zostały zatwierdzone przez 
Wojewodę. 

                                                      
132 Z tego: w zakresie czynnego udziału strony i udzielania informacji (art. 61 § 4, art. 10 § 1, art. 9, art. 12 § 1); konieczności 
informowania strony o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 36 § 1, art. 8 § 1, art. 9); opieszałości w podejmowaniu czynności 
w toku postępowania (art. 8 § 1, art. 12 § 1, art. 35 § 1); nieterminowego wydawania decyzji (art. 8 § 1, art. 12 § 1, art. 35 § 1). 
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(akta kontroli str. 992, 1545-1649) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Z opóźnieniem sięgającym 14 dni133 umożliwiono stronom ocenę działania Urzędu, 
w tym jego pracowników134, o której mowa w art. 14a KPA. Zgodnie z nim – 
obowiązującym od dnia 30 kwietnia 2018 r.135 – organy administracji publicznej 
umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym 
pracowników tych urzędów. Przepis ten nałożył zatem na organ administracji 
publicznej ww. obowiązek, który ciąży na nim. Umożliwienie stronom oceny 
działania urzędu i pracownika urzędu polega na stworzeniu warunków techniczno-
organizacyjnych do przedstawienia takiej oceny w oparciu o empiryczne 
doświadczenia z kontaktów z pracownikami urzędu prowadzącymi sprawę lub 
uczestniczącymi w prowadzeniu sprawy administracyjnej strony. Należy także 
zaznaczyć, że od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 29 października 2018 r. nie 
wpłynęła żadna „Ankieta oceny działania DUW”136. 

Dyrektor Generalny Urzędu wyjaśnił m.in., że co najmniej od 2010 r. DUW w ramach 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania umożliwia wszystkim klientom ocenę Urzędu 
i pracowników za pomocą „Ankiety zadowolenia klienta”, dostępnej na stronie 
internetowej Urzędu oraz w formie papierowej w różnych lokalizacjach DUW. 
Natomiast zamieszczenie „Ankiety oceny działania DUW” należy traktować jako 
publikację uzupełniającą. Dyrektor Generalny Urzędu podał także, że pracownicy 
WSOiC przekazują stronom ustną informację o brzmieniu przepisu art. 14a KPA. 

NIK nie uwzględnia tych wyjaśnień, gdyż „Ankieta zadowolenia klienta” jest ankietą 
anonimową i nie zawiera bezpośrednio danych identyfikujących sprawę. Nadto, 
umożliwienie stronom oceny działania Urzędu, w tym jego pracowników, jest 
ustawowym obowiązkiem organu. Ustny sposób informowania o realizacji tego 
obowiązku, w szczególności cudzoziemcom, w ocenie NIK czyni to działanie 
nieskutecznym, co powoduje niewielką liczbę wejść na stronę i brak wypełnionych 
ankiet. 

(akta kontroli str. 455-457) 

Na wniosek Wojewody we wrześniu 2018 r. dyrekcja WSOiC przygotowała program 
naprawczy realizowany w Wydziale, w którym wskazano na zmiany organizacyjne 
i planowane w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz w zakresie 
obsługi klienta. Informacje z realizacji tego programu stanowiły bieżący monitoring 
działalności WSOiC, ale z uwagi na nieodległy termin jego wprowadzenia nie 
możliwe było ustalenie jego efektów. W Urzędzie nie opracowano zasad obsługi 
klienta – cudzoziemca oraz polityki informacyjnej w tym zakresie, które mogłyby 
wpływać z jednej strony na podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz 
klienta i ułatwiać pracę urzędnikom, a z drugiej strony wzmocnić zaufanie klienta do 
Urzędu. W okresie objętym kontrolą DUW nie organizował szkoleń dla 
cudzoziemców i pracowników innych organów bądź instytucji, co można byłoby 
uznać za tzw. „dobrą praktykę”. Z przeprowadzonego w trakcie kontroli NIK badania 
kwestionariuszowego dotyczącego zadowolenia z poziomu obsługi świadczonej 
przez DUW wynikało, że ponad 60% ankietowanych było zadowolonych z poziomu 
obsługi. Najgorzej spośród wszystkich poruszanych w ankiecie kwestii oceniony 
został czas oczekiwania na załatwienie sprawy. W 41,9% ankiet respondenci 
wskazali rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do usprawnienia pracy Urzędu 

                                                      
133 Z metryki strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DUW wynikało, że możliwość taka została stworzona dopiero 
w dniu 14 maja 2018 r. poprzez zamieszczenie na tej stronie stosownej ankiety.  
134 http://bip.duw.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia/moje-prawa-w-urzedzie/3026,Ocena-dzialania-Urzedu.html (data dostępu: 
18 października 2018 r.). 
135 Przepis ten został dodany art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). 
136 Według stanu na dzień 18 października 2018 r. (tj. niemal 6 miesięcy od uruchomienia ankiety) liczba wejść wynosiła 103.  
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i podniesienia jakości świadczonych usług. Kontrole przeprowadzone przez Szefa 
UdSC oraz MSWiA ujawniły nieprawidłowości, które w toku kontroli NIK nie zostały 
wyeliminowane. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowość polegającą na 
tym, że z opóźnieniem sięgającym 14 dni umożliwiono stronom ocenę działania 
Urzędu, w tym jego pracowników, o której mowa w art. 14a KPA. 

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 
3.1. W okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 września 2018 r. do Wojewody, 
jako wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, cudzoziemcy składali 
stosowne wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli zachodziły 
okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium RP przez okres dłuższy 
niż 3 miesiące, lub inne wnioski w związku z realizacją przez wojewodę zadań 
dotyczących obsługi cudzoziemców (w tym, m.in. o udzielenie zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE; o udzielenie zezwolenia na pobyt stały; o wydanie 
i wymianę dokumentów. Cudzoziemcy złożyli ogółem 135 277 wybranych 
wniosków137, w tym 19 409 w 2014 r. i 29 590 w 2018 r. (wzrost o 52,5%). 
Odpowiadało to wpływowi odpowiednio 2 552 wniosków średniomiesięcznie138 
i 116 dziennie139: 

1) wnioski o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej. Do DUW złożono 
ogółem 199 wniosków140 o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, w tym: 
58 wniosków od dnia 1 maja 2014 r., 23 w 2015 r., 65 w 2016 r., 39 w 2017 r. i 14 do 
dnia 30 września 2018 r. Łącznie wydano 116 decyzji w przedmiocie przedłużenia 
wizy Schengen lub wizy krajowej, w tym: od 1 maja 2014 r. – 53, w 2015 r. – 12, 
w 2016 r. – 35, w 2017 r. – 10, do dnia 30 września 2018 r. – sześć; 

2) wnioski w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Do DUW złożono 
ogółem 57 525 wniosków, w tym: 3 486 wniosków od dnia 1 maja 2014 r., 9 860 
w 2015 r., 13 835 w 2016 r., 17 532 w 2017 r. i 12 812 do dnia 30 września 2018 r. 
Łącznie wydano 27 858 zezwoleń, w tym: od dnia 1 maja 2014 r. – 1 846, w 2015 r. 
– 5 463, w 2016 r. – 8 412, w 2017 r. – 7 374, do dnia 30 września 2018 r. – 4 863. 
W okresie tym cofnięto również 309 wydanych wcześniej zezwoleń na pobyt 
czasowy, w tym: dwa od dnia 1 maja 2014 r., 71 w 2015 r., 51 w 2016 r., 
52 w 2017 r. i 133 do dnia 30 września 2018 r.); 

3) wnioski w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę141. Do DUW 
złożono ogółem 29 492 wnioski, w tym: 9 203 w 2016 r., 11 949 w 2017 r. i 8 340 do 
dnia 30 września 2018 r. W latach 2016-2018 (do 30 września) wydano 
odpowiednio: 5 043, 5 256, 2 792 zezwolenia; 

4) wnioski w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania 
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji142. Do DUW złożono ogółem 
1 237 wniosków, w tym: 288 w 2016 r., 467 w 2017 r. i 482 do dnia 30 września 
2018 r. W latach 2016-2018 (do 30 września) wydano odpowiednio: 341, 253, 350 
zezwoleń; 

                                                      
137 O przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, w sprawie udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w sprawie udzielenia 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji, o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE, o wydanie i wymianę dokumentów, o wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń. 
138 Przy założeniu 2014 r. – 8 miesięcy, 2015 r., 2016 r. i 2017 r. – po 12 miesięcy i 2018 r. – 9 miesięcy (razem 53 miesiące). 
139 Przy założeniu 22 dni roboczych w miesiącu. 
140 Wnioski uwzględniają też podania o wydanie duplikatu wizy krajowej. 
141 Urząd nie dysponował danymi w przedmiocie liczby wszczętych postępowań, odmów, odwołań, cofnięć decyzji z tego 
zakresu z uwagi na fakt, iż w latach 2014-2015 podstawa ubiegania się o pobyt czasowy i o pracę nie była rejestrowana na 
etapie złożenia wniosku. 
142 Z powodu braku przedmiotowych danych statystyka spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania 
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji została ograniczona. 
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5) wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Do DUW złożono ogółem 6 956 
wniosków, w tym: 710 wniosków od dnia 1 maja 2014 r., 1 461 w 2015 r., 
1 484 w 2016 r., 2 093 w 2017 r. i 1 208 do dnia 30 września 2018 r. Łącznie 
wydano 5 267 decyzji na mocy których udzielono zezwolenia, w tym: od dnia 1 maja 
2014 r. – 409, w 2015 r. – 1 123, w 2016 r. – 1 117, w 2017 r. – 1 465, do dnia 
30 września 2018 r. – 1 153; 

6) wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Do 
DUW złożono ogółem 1 010 wniosków, w tym: 224 wnioski od dnia 1 maja 2014 r., 
187 w 2015 r., 165 w 2016 r., 267 w 2017 r. i 167 do dnia 30 września 2018 r. 
Łącznie wydano 587 decyzji na mocy których udzielono zezwolenia, w tym: od dnia 
1 maja 2014 r. – 104, w 2015 r. – 112, w 2016 r. – 134, w 2017 r. – 108, do dnia 
30 września 2018 r. – 129; 

7) wnioski o wydanie i wymianę dokumentów. Do DUW złożono ogółem 11 261 
wniosków, w tym: 1 018 wniosków od dnia 1 maja 2014 r., 2 287 w 2015 r., 
2 709 w 2016 r., 2 659 w 2017 r. i 2 588 do dnia 30 września 2018 r. Łącznie 
wydano143 37 383 dokumenty, w tym: od dnia 1 maja 2014 r. – 3 305, w 2015 r. – 
7 235, w 2016 r. – 10 117, w 2017 r. – 9 971, do dnia 30 września 2018 r. – 6 755; 

8) wnioski o wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń. Do DUW złożono ogółem 
27 597 wniosków, w tym: 4 422 wnioski od dnia 1 maja 2014 r., 6 879 w 2015 r., 
6 838 w 2016 r., 5 479 w 2017 r. i 3 979 do dnia 30 września 2018 r. Łącznie 
wpisano do ewidencji zaproszeń 27 094 zaproszenia, w tym: od dnia 1 maja 2014 r. 
– 4 396, w 2015 r. – 6 813, w 2016 r. – 6 729, w 2017 r. – 5 297, do dnia 
30 września 2018 r. – 3 859. 

W tym samym okresie do DUW wpłynęło łącznie 50 226 wniosków o zezwolenie na 
pracę, w tym: od dnia 1 maja 2014 r. – 1 408, w 2015 r. – 4 722, w 2016 r. – 14 478, 
w 2017 r. – 26 686, a w 2018 r. (do 30 września) 17 410. Liczba wydanych 
rozstrzygnięć w powyższym zakresie wyniosła 49 680, w tym: od dnia 1 maja 
2014 r. – 1 060, w 2015 r. – 3 245, w 2016 r. – 12 509, w 2017 r. – 18 261, do dnia 
30 września 2018 r. – 14 605. 

(akta kontroli str. 10-11, 423-437) 

3.2. Przeprowadzone na próbie 73 wniosków/zawiadomień badanie prawidłowości 
i terminowości realizacji przez Wojewodę zadań związanych z procedowaniem 
spraw pobytowych cudzoziemców wykazało, że w DUW z naruszeniem przepisów 
proceduralnych ustawy o cudzoziemcach oraz KPA prowadzono postępowania 
pobytowe cudzoziemców, co zostało opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 2617-3091) 

W DUW dokonywano rzetelnej oceny przesłanek uzyskania danego rodzaju 
zezwolenia. Postępowania wszczynano na podstawie wniosków składanych na 
formularzach, których wzory zostały określone w obowiązujących w danym okresie 
aktach wykonawczych do ustawy o cudzoziemcach, wydanych na podstawie 
art. 107, art. 204 lub art. 222 tejże ustawy. W przypadku niedołączenia do wniosku 
obligatoryjnego załącznika bądź konieczności uzupełnienia dokumentacji w sprawie, 
wzywano strony do usunięcia braków lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, 
korzystając z instytucji przewidzianych w art. 64 § 2, bądź art. 50 § 1 KPA. 
Każdorazowo – zgodnie z art. 109 ust. 1 oraz art. 207 ust. 1 ustawy 
o cudzoziemcach – w przypadku cudzoziemców, którzy ukończyli 13. rok życia, 
występowano do komendanta oddziału SG, komendanta wojewódzkiego Policji, 
Szefa ABW z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na 
terytorium RP i jego pobyt na tym terytorium może stanowić zagrożenie dla 

                                                      
143 Liczba wydanych dokumentów przewyższa liczbę wniosków z uwagi na fakt, że raport z „Hurtowni Danych Cudzoziemców” 
dodawał także karty wydane do decyzji pozytywnych udzielających zgody na pobyt cudzoziemców. 
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obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony i porządku publicznego. 
W przypadku postępowań o udzielenie cudzoziemcowi będącemu małżonkiem 
obywatela polskiego zezwolenia na pobyt stały/czasowy dla członków rodzin 
obywateli RP, każdorazowo analizowano, czy związek został zawarty lub istnieje 
w celu obejścia przepisów prawa144. Zezwolenia na pobyt czasowy były udzielane, 
zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, na okres nie dłuższy niż 3 lata. 
Co do zasady145 wszystkie decyzje o udzielenie określonego rodzaju zezwolenia, 
zawierały elementy wskazane w odpowiednich przepisach prawa. 

(akta kontroli str. 2617-3091) 

W zakresie procedowania przez Wojewodę wniosków o zezwolenia na pracę, 
badanie przeprowadzone na próbie dziewięciu losowo dobranych spraw wykazało, 
że były one załatwiane zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. 
Stwierdzono natomiast naruszenie przepisów procedury administracyjnej, w tym 
terminowości wydawania rozstrzygnięć, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 2560-2616) 

Dane zgromadzone w systemie informatycznym „POBYT v.2” wskazywały na 
malejącą w DUW liczbę wydanych rozstrzygnięć w zakresie spraw pobytowych 
w terminach dopuszczonych przepisami prawa146, w stosunku do ogółu wydanych 
rozstrzygnięć w danym roku, w całym okresie objętym kontrolą. W zakresie 
zezwoleń na pobyt czasowy kształtowała się ona następująco: w 2014 r. – 1 994 
z 2 263 (88%), w 2015 r. – 3 510 z 6 364 (55%), w 2016 r. – 2 788 z 10 708 (26%), 
w 2017 r. – 740 z 8 321 (9%), w 2018 r. (do 30 września) – 99 z 6 148 (2%); 
w zakresie zezwoleń na pobyt stały: w 2014 r. – 455 z 470 (97%), w 2015 r. – 977 
z 1 233 (79%), w 2016 r. – 723 z 1 235 (59%), w 2017 r. – 656 z 1 586 (41%), 
w 2018 r. (do 30 września) – 190 z 1 329 (14%); w zakresie zezwoleń na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE: 2014 r. – 77 z 90 (86%), w 2015 r. – 91 z 154 
(59%), w 2016 r. – 59 z 189 (31%), w 2017 r. – 28 z 127 (22%), w 2018 r. 
(do 30 września) – 4 z 175 (2%). 

(akta kontroli str. 483-492) 

W związku z niezałatwieniem sprawy w terminie bądź przewlekłym prowadzeniem 
postępowania, a od dnia 1 czerwca 2017 r. także z uwagi na bezczynność organu, 
strony postępowania korzystały z instytucji zażalenia (ponaglenia)147 przewidzianej 
w art. 37 KPA. W okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 maja 2017 r. do organu 
wyższego stopnia (Szef UdSC) wpłynęły łącznie 223 zażalenia na niezałatwienie 
sprawy w terminie. W 18 przypadkach organ wyższego stopnia uznał zażalenie za 
zasadne i zarządził podjęcie środków zapobiegających naruszeniu terminów 
załatwiania spraw w przyszłości. Od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 września 
2018 r. strony wniosły 1 947 ponagleń, w tym w 2018 r. – 1 918. Wszystkie 
ponaglenia, które wpłynęły w 2018 r., Wojewoda przekazał Szefowi UdSC, po 
upływie siedmiodniowego terminu przewidzianego przepisami prawa. 
Za uzasadnione Szef UdSC uznał 575 ponagleń (14 w 2017 r. i 561 w 2018 r.), nie 
stwierdził natomiast w żadnym przypadku rażącego naruszenia prawa. 
W postanowieniach Szef UdSC zarządzał, stosownie do dyspozycji art. 37 § 6 pkt 2 
lit. b KPA, wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy 
w terminie. 

(akta kontroli str. 459-466, 2234-2240, 2359-2405, 3759-3770) 

                                                      
144 M.in. poprzez przesłuchanie strony bądź wywiad środowiskowy przeprowadzany na zlecenie Wojewody przez Policję. 
145 W jednym przypadku stwierdzono, że decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie zawierała wszystkich 
elementów wskazanych w art. 118 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. 
146 Przy założeniu dopuszczalnych 90 dni w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy, 120 dni w przypadku zezwoleń na pobyt 
stały oraz 120 dni w przypadku zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 
147 Od dnia 1 czerwca 2017 r. 
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3.3. W okresie objętym kontrolą Wojewoda nie korzystał z możliwości 
przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, 
o której mowa w art. 289 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach. Zadanie to, w celu 
realizacji obowiązku ustawowego, wynikającego z art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy 
o Straży Granicznej, w związku z art. 289 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, 
wykonywała SG. Z informacji uzyskanych od Komendanta Nadodrzańskiego 
Oddziału SG wynikało, że na mocy zawartych z DUW porozumień148, w siedzibie 
Urzędu funkcjonariusze SG dokonywali: [1] weryfikacji autentyczności dokumentów 
przedkładanych przez cudzoziemców we wnioskach o udzielenie zezwolenia na 
pobyt – każdorazowo, w przypadku obecności funkcjonariusza SG w DUW. 
W wyniku współpracy w DUW miesięcznie poddawano analizie ok. 150 dokumentów 
pobytowych. W czterech przypadkach wszczęto postępowanie przygotowawcze 
w związku z faktem posłużenia się przez cudzoziemca nieautentycznymi bądź 
wyłudzonymi dokumentami lub w oparciu o zmienioną tożsamość na potrzeby 
postępowania legalizacyjnego; [2] czynności wobec cudzoziemców bezpośrednio 
zatrzymanych w związku z nielegalnym pobytem, bądź wobec których zachodziły 
przesłanki do wyjaśnienia ich statut pobytowego – ujawniono pięć przypadków 
nielegalnego pobytu w RP – cztery osoby zatrzymano i zobowiązano do 
opuszczenia terytorium RP, na jedną nałożono mandat karny na podstawie art. 465 
ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Podjęta z DUW współpraca umożliwiała także 
pozyskiwanie przez SG od pracowników Urzędu informacji w zakresie legalizacji 
pobytu i pracy, które mogły stać się podstawą dalszych działań podejmowanych 
przez SG. W okresie od grudnia 2017 r. do sierpnia 2018 r., SG otrzymała od DUW 
26 informacji w zakresie nielegalnego wjazdu i pobytu, 17 informacji w obszarze 
zatrudnienia cudzoziemców oraz jedną informację w związku z posługiwaniem się 
nieautentycznymi dokumentami lub podwójną tożsamością. Na ich podstawie 
przeprowadzono: [1] 16 kontroli legalności pobytu, w wyniku których ujawniono 
15 cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie RP; [2] 21 kontroli 
legalności zatrudnienia149, którymi objęto 296 cudzoziemców – ujawniono 49 osób 
wykonujących pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

(akta kontroli str. 436-437, 1878-1891) 

3.4. W stosunku do okresu objętego kontrolą Wojewoda dwukrotnie ustalił kryteria 
wydawania zezwoleń na pracę, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia: [1] rozporządzeniem nr 3 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 
kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących 
w województwie dolnośląskim150 (dalej: „rozporządzenie nr 3 z dnia 26 września 
2013 r.”); [2] rozporządzeniem nr 1 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów 
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w województwie 
dolnośląskim (dalej: „rozporządzenie nr 1 z dnia 21 grudnia 2015 r.”)151. Realizacja 
powyższego obowiązku została poprzedzona zaciągnięciem opinii Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu. 
W ww. rozporządzeniach Wojewoda określił wykaz zawodów i rodzajów pracy, 
w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymagało uwzględnienia 
informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 1a152 ustawy 
o promocji zatrudnienia. Rozporządzenie nr 3 z dnia 26 września 2013 r. 
w ww. wykazanie ujmowało zawody i specjalności: [1] spawacz metodą MAG; 
[2] aktor; [3] choreograf; [4] tancerz baletowy. Z kolei rozporządzenie nr 1 z dnia 
21 grudnia 2015 r. wskazywało natomiast następujące zawody i specjalności: 
[1] projektanci aplikacji sieciowych i multimediów; [2] analitycy systemów 

                                                      
148 Porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz z dnia 28 czerwca i z dnia 17 lipca 2018 r. 
149 Część kontroli została wszczęta na podstawie informacji uzyskanych przed 2018 r. 
150 Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 5083. 
151 Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 6061. 
152 W odniesieniu do rozporządzenia nr 1 z dnia 21 grudnia 2015 r. 



 

40 

komputerowych; [3] analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej 
niesklasyfikowani; [4] specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych); [5] specjaliści do spraw księgowości 
i rachunkowości. Wojewoda określił także w ww. dokumentach przypadki, w których 
zezwolenie na pracę wydawane było na okres krótszy niż określony we wniosku. 

(akta kontroli str. 474-482, 1326-1370) 

3.5. Zgodnie z art. 114a ustawy o promocji zatrudnienia, Wojewoda przekazywał 
ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o realizacji nadzoru i kontroli, 
o których mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, we wszystkich latach objętych kontrolą. 
Każdorazowo informacja ta była przekazywana do dnia 31 stycznia (w odniesieniu 
do informacji sporządzanych za rok poprzedni)153. W zakresie posiadanych 
uprawień nadzorczych i kontrolnych w obszarze polityki rynku pracy, Wojewoda 
w 2018 r. przeprowadził 16 kontroli154 w powiatowych urzędach pracy, w związku 
z realizacją przez nie zadań dotyczących cudzoziemców. Przedmiotem wszystkich 
kontroli było sprawdzenie i potwierdzenie: [1] przygotowania organizacyjnego do 
realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium 
RP i przeznaczania na ten cel środków finansowych, [2] prawidłowości procedury 
przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 
cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń. W jednym 
przypadku155 Wojewoda stwierdził nieprawidłowości, skutkujące sformułowaniem 
zaleceń mających na celu wpisanie zadań w zakresie podejmowania przez 
cudzoziemców pracy na terenie RP do regulaminu organizacyjnego powiatowego 
urzędu pracy oraz określanie w wydawanych zezwoleniach wynagrodzenia 
minimalnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa156. 

(akta kontroli str. 1436-1445, 1450, 1778-1873) 

3.6. W okresie objętym kontrolą Urząd korzystał z systemu informatycznego 
„POBYT v.2”, który obejmował swoim zakresem takie rejestry jak: [1] zezwoleń na 
przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, [2] wiz157, [3] zezwoleń 
na pobyt czasowy, [4] zezwoleń na pobyt stały, [5] zezwoleń na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE, [6] wydania i wymiany polskich dokumentów tożsamości 
cudzoziemca, [7] wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży 
cudzoziemca, [8] wydania i wymiany polskich dokumentów podróży dla 
cudzoziemca, [9] wydaleń z RP obywateli UE oraz członków ich rodzin158, a także 
[10] ewidencję zaproszeń159. Wydawanie zezwoleń na pracę odbywało się natomiast 
w DUW z wykorzystaniem funkcjonalności programu „ZC SYRIUSZ”. 
Przeprowadzone oględziny160 rejestru zezwoleń na pracę, rejestru wydania 
i wymiany polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca oraz rejestru zezwoleń na 
pracę wykazały, że ww. systemy zapewniały możliwość gromadzenia 
i przechowywania danych wymaganych przepisami ustaw: art. 430 ust. 1, ust. 2 
pkt 2-3 ustawy o cudzoziemcach („POBYT v.2”) oraz art. 90c ust. 6-9 ustawy 
o promocji zatrudnienia („ZC SYRIUSZ”). Dokonana w trakcie oględzin weryfikacja 
zgodności danych zgromadzonych w ww. systemach z dokumentacją znajdującą się 
w aktach 11 wybranych spraw161 wykazała, że rejestry zezwoleń na pobyt czasowy 
                                                      
153 Informacja za 2014 r. została przekazana w dniu 2 lutego 2015 r. (dzień 31 stycznia 2015 r. był sobotą), za 2015 r. – 
1 lutego 2016 r. (dzień 31 stycznia 2016 r. był niedzielą), za 2016 r. – 26 stycznia 2017 r., za 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. 
154 Na dzień pobrania informacji, tj. 13 listopada 2018 r., w tym dziewięć zakończonych; jedna, która była w trakcie; sześć, 
w stosunku do których dokument pokontrolny był na etapie opracowywania. 
155 Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim. 
156 Jednostka kontrolowana pismem z dnia 10 września 2018 r. poinformowała Wojewodę o sposobie realizacji zaleceń. 
157 Przy czym przeprowadzone w dniu 14 grudnia 2018 r. oględziny systemu informatycznego „POBYT v.2” wykazały, że 
rejestr związany z wizami był niedostępny. 
158 Ww. rejestry, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt. 2 lit. b-i oraz lit. k ustawy o cudzoziemcach, Wojewoda jest zobowiązany 
prowadzić w związku z art. 429 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 10 ustawy o cudzoziemcach. 
159 Wymóg wynikający z art. 429 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach. 
160 W dniach 13-14 grudnia 2018 r. 
161 Pięć spraw dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy, dwie sprawy o wydanie bądź wymianę polskiego dokumentu 
podróży dla cudzoziemca oraz cztery sprawy dotyczące zezwolenia na pracę. 
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oraz zezwoleń na pracę nie były prowadzone rzetelnie, co zostało opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 2436-2455, 2533-2535) 

3.7. Wojewoda realizował obowiązek sporządzania i przekazywania półrocznych 
sprawozdań o wydanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP (MPiPS-
04/MRPiPS-04) za I i II półrocze 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r. i I półrocze 2018 r., 
o których mowa we właściwym Programie Badań Statystycznych Statystyki 
Publicznej za ww. lata162, jednakże nie czynił tego w terminach wskazanych 
w ww. programach, co zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1371-1435, 1874-1875) 

3.8. W okresie objętym kontrolą, WSOiC kierował zawiadomienia/wnioski do 
organów ścigania (głównie Państwowej Inspekcji Pracy, dalej: „PIP”, oraz SG) 
w sytuacji wystąpienia prawdopodobieństwa popełnienia wykroczenia bądź 
przestępstwa. Jednakże w DUW nie prowadzono rejestru w tym zakresie. 
Z informacji uzyskanych od Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG wynikało, 
że w związku z przekazywaniem ustnych informacji pomiędzy SG a Urzędem, 
w latach 2014-2017 funkcjonariusze SG podejmowali czynności mające na celu 
weryfikację, czy nie doszło do naruszenia przepisów w zakresie dokumentów 
przedstawianych przez cudzoziemców. Ujawniono i zatrzymano 19 dokumentów, co 
do których istniało podejrzenie fałszerstwa, wszczęto 19 postępowań 
przygotowawczych i przeprowadzono pięć ekspertyz. 16 postępowań 
przygotowawczych przekazano, ze względu na właściwość miejscową, do innych 
jednostek organizacyjnych, trzy natomiast umorzono. 

Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu wskazała natomiast na następujące dane: 
a) 2014 r. – brak zawiadomień/wniosków z DUW; 
b) 2015 r. – trzy zawiadomienia/wnioski z DUW (podejrzenie nielegalnego 

zatrudnienia cudzoziemca poprzez: [1] zaniżenie wynagrodzenia w stosunku do 
zezwolonej kwoty, [2] praca cudzoziemca-dziecka bez zezwolenia Okręgowego 
Inspektoratu Pracy, [3] wyłudzenie oświadczeń, zezwoleń na pracę, niepłacenie 
składek, naruszenie prawa. W jednym przypadku163 wszczęto kontrolę i nałożono 
mandat); 

c) 2016 r. – cztery zawiadomienia/wnioski z DUW (trzy dotyczyły podejrzenia 
nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, jeden zawierał zarzuty pełnomocnika 
cudzoziemki co do zmuszania jej do niewolniczej pracy. W przypadku 
nielegalnego zatrudniania cudzoziemców wszczęto kontrole, które w dwóch 
przypadkach skutkowały wymierzeniem przez sąd kary grzywny. W związku 
z zawiadomieniem dotyczącym pracy niewolniczej, bezskutecznie próbowano 
wszcząć kontrolę – sprawę, z uwagi na wagę podniesionych zarzutów, 
przekazano SG); 

d) 2017 r. – 28 zawiadomień/wniosków z DUW (w przeważającej większości 
wnioski o przeprowadzenie kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców, bez 
wskazywania konkretnych zarzutów czy podejrzeń164; ponadto jeden anonimowy 
donos dotyczący nielegalnej pracy dwóch cudzoziemców oraz pismo Konsula 

                                                      
162 [1] 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.); [2] 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.); [3] 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.); [4] 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.); [5] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471). 
163 W drugim odpowiedziano DUW bez konieczności wszczynania kontroli, w trzecim w PIP prowadzono już postępowanie 
wobec podmiotu objętego zawiadomieniem. 
164 W kilku przypadkach wskazano jednak podejrzenie nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, w innych podejrzenie pracy 
tymczasowej zamiast outsourcingu, w dwóch przypadkach podejrzenie naruszenia bliżej nieokreślonych norm prawnych, 
w jednym podejrzenie fasadowego stosunku pracy, w kolejnym podejrzenie niecelowości zatrudniania znacznej liczby 
cudzoziemców w niepełnym wymiarze czasu pracy, zamiast mniejszej liczby w pełnym wymiarze (podejrzenie wyłudzania 
zezwoleń). 
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Ukrainy w Krakowie dotyczące zarzutów handlu ludźmi. We wszystkich 
przypadkach, poza anonimowym donosem165, podjęto decyzję o wszczęciu 
kontroli. W ośmiu przypadkach potwierdzono naruszenie prawa w zakresie 
powierzenia pracy cudzoziemcom, w kolejnych ośmiu nie ujawniono 
nieprawidłowości, w trzech przypadkach stwierdzono fasadowość działalności 
podmiotów gospodarczych w Polsce. Wnioski do sądu o ukaranie złożono 
w czterech przypadkach (w trzech prawomocnie nałożono grzywny), w jednym 
PIP nałożył karę finansową za naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców – 
cudzoziemców, w pozostałych, głównie z uwagi a brak rażącego charakteru 
ujawnionych nieprawidłowości, poprzestano na środkach oddziaływania 
wychowawczego166); 

e) 2018 r. (do października) – 14 zawiadomień/wniosków z DUW (trzy wnioski 
o przeprowadzenie kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców, bez 
konkretnych zarzutów czy podejrzeń, cztery zawiadomienia o podejrzeniu pracy 
tymczasowej zamiast outsourcingu, trzy podejrzenia o zastępowaniu umów 
o pracę umowami cywilnoprawnymi, dwa przypadki podejrzenia zaniżenia 
wynagrodzenia, jeden przypadek niedopełnienia obowiązku informacyjnego 
wobec DUW, jedna skarga cudzoziemca. W dziewięciu167 podmiotach skutecznie 
przeprowadzono kontrole, w wyniku których stwierdzono w pięciu przypadkach 
naruszenie prawa związane z powierzeniem pracy cudzoziemcowi, 
w pozostałych czterech nie ujawniono nieprawidłowości. W czterech 
przypadkach nałożono mandaty karne, w jednym poprzestano na środkach 
oddziaływania wychowawczego). 

(akta kontroli str. 1295, 1324-1325, 1878-1896) 

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

1. W prowadzonych w WSOiC sprawach, niezgodne z art. 61 § 3 KPA ustalano datę 
wszczęcia postępowania administracyjnego. Badania kontrolne akt spraw wykazały, 
że organ podejmując pierwsze czynności w sprawie (często po upływie kilku 
miesięcy od wpływu wniosku do DUW) uznawał je za wszczęcie postępowania, od 
którego wyznaczał (ustalał) dalsze terminy w prowadzonych postępowaniach. 
Z pisemnej informacji uzyskanej od Dyrektora WSOiC wynikało, że na dzień 
10 grudnia 2018 r. pracownicy WSOiC „wszczynali” wnioski z grudnia 2017 r. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, powołując się na orzecznictwo oraz doktrynę, m.in. że, 
data wszczęcia postępowania ustalana na podstawie art. 61 § 3 KPA nie jest 
podstawą do ustalenia przewlekłości postępowania w przypadku braków w podaniu, 
które nie można uznać za skutecznie dokonaną czynność procesową żądania 
wszczęcia postępowania. Dodała, że wszczęcie postępowania następuje na skutek 
wniesienia żądania przez legitymowany podmiot albo też poprzez dokonanie przez 
organ czynności procesowej skutkującej wszczęciem postępowania z urzędu. 
Wszczęcie postępowania na wniosek strony, w jej opinii, może nastąpić wówczas, 
gdy zawarte żądanie dotyczy sprawy indywidualnej załatwianej w drodze decyzji 
administracyjnej, został złożony przez stronę (w rozumieniu art. 28 KPA), podanie 
zawierające żądanie odpowiada warunkom formalnym i procesowym, a organ jest 
właściwy w sprawie. 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Zgodnie 
z art. 61 § 1 KPA, postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony 
lub z urzędu. Stosownie do art. 61 § 3 KPA datą wszczęcia postępowania na 
                                                      
165 Jak wskazała Okręgowa Inspektor Pracy, z uwagi na fakt, iż nie udało się ustalić, jakiego podmiotu gospodarczego donos 
dotyczył. 
166 Cztery przypadki zastosowania art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 
ze zm.). 
167 Dwa wnioski przekazano jednostkom w innym województwie – według właściwości miejscowej, dwa kolejne wnioski nie 
zostały dotąd zrealizowane, w jednym przypadku – skarga cudzoziemca, nie udało się przeprowadzić kontroli. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Nie 
ma istotnego znaczenia stwierdzenie przez organ administracji, że żądanie strony 
nie spełnia warunków formalnych. W takiej sytuacji organ winien wezwać stronę do 
uzupełnienia braków formalnych podania, niemniej jednak dniem wszczęcia 
postępowania jest dzień doręczenia organowi pierwszego pisma w sprawie a nie 
dzień uzupełnienia braków tego pisma. Nadto należy zauważyć, ze wniesienie 
podania przez stronę zawierającego żądanie wszczęcia konkretnego postępowania 
rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia oceny formalnej i procesowej 
żądania, co może skutkować koniecznością skorzystania przez organ z instytucji 
wezwania do uzupełnienia braków formalnych, przewidzianej w art. 64 § 2 KPA. 
Czynność tę podejmuje organ w toku postępowania, choć niewątpliwie w jego 
bardzo wstępnej fazie. Przyjęcie odmiennego stanowiska niosłoby za sobą ryzyko 
niezapewnienia stronie ochrony w przypadku, gdy organ przez długi czas nie 
podejmuje żadnych czynności w stosunku do wniesionego podania (brak możliwości 
skorzystania z instrumentu kontroli sądowej). 

(akta kontroli str. 2345-2346, 2356-2358, 2617-3091) 

2. Spośród 73 wniosków/zawiadomień związanych z procedowaniem spraw 
pobytowych cudzoziemców, jak również wydawaniem dokumentów cudzoziemcom: 

a) W 69 sprawach (95%) nie prowadzono na bieżąco metryki sprawy, do czego 
zobowiązywał art. 66a § 3 KPA, zgodnie z którym metryka sprawy powinna być na 
bieżąco aktualizowana. Nadto, przekazywanie spraw w toku prowadzonego 
postępowania administracyjnego w związku z dużą rotacją kadr, przemawia za 
koniecznością prowadzenia rzetelnych metryk, w celu nadzoru nad pracownikami 
uczestniczącymi w rozstrzyganiu danych spraw. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że w wyniku kontroli MSWiA zalecono 
pracownikom, od dnia 1 października 2018 r., rzetelne prowadzenie i uzupełnianie 
metryk sprawy. 

(akta kontroli str. 2410, 2422, 2617-3091) 

b) W 61 przypadkach (84%) przed wydaniem decyzji w sprawie nie umożliwiono 
stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań (art. 10 § 1 KPA). 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że strony postępowania były informowane 
o powyższym uprawnieniu w piśmie informującym o wszczętym postępowaniu. 
Dodała, że literalne zastosowanie zasady wyrażonej w art. 10 § 1 KPA, gdzie każdy 
cudzoziemiec przed wydaniem decyzji zgłasza się do inspektora celem zapoznania 
się z aktami sprawy, doprowadziłoby w konsekwencji do paraliżu obu Oddziałów 
Legalizacji Pobytu i Pracy. Wskazała ponadto na możliwość zapoznania się przez 
strony z aktami sprawy za pośrednictwem inspektorów podczas wizyt. 

W ocenie NIK istotą uprawnienia wskazanego w art. 10 § 1 KPA jest możliwość 
zapoznania się przez stronę i wypowiedzenia się przez nią co do wszystkich 
materiałów czy dowodów zebranych przez organ w toczącym się postępowaniu, 
bezpośrednio przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie. Strony nie muszą bowiem 
być w posiadaniu informacji o wszystkich działaniach podjętych przez organ 
w toczącym się postępowaniu. Tym samym w ocenie NIK, organ winien, stosownie 
do treści art. 10 § 1 KPA, umożliwić stronie wypowiedzenie się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w szczególność w końcowej fazie 
procedowania sprawy. 

(akta kontroli str. 2410, 2422-2423, 2617-3091) 

c) W 34 przypadkach (47%) nie udokumentowano odbioru decyzji pobytowej przez 
stronę (brak adnotacji na decyzji, we wniosku bądź zwrotnego potwierdzenia 
odbioru). Zgodnie z art. 39 KPA organ administracji publicznej doręcza pisma 
za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub 
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przez inne upoważnione osoby lub organy. Powyższy przepis ma charakter 
gwarancyjny i wymaga, aby czynność doręczenia została w odpowiedni sposób 
udokumentowana. Art. 109 § 1 KPA wskazuje natomiast, iż decyzję (co do 
zasady168) doręcza się stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Moment doręczenia decyzji ma kluczowe znaczenie dla organu 
z uwagi, m.in. na możliwość wniesienia odwołania przez stronę (art. 129 § 2 KPA) 
oraz związanie organu jej treścią (art. 110 § 1 KPA). 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji 
i innych pism były skanowane do systemu Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentami i dostępne w formacie PDF. Dodała, że brakujące potwierdzenia 
zostaną dołączone do akt poszczególnych spraw. 

(akta kontroli str. 2411, 2423-2424, 2617-3091) 

d) W 21 przypadkach (29%) nie zawiadomiono strony o niezałatwieniu sprawy 
w terminie, nie podano przyczyny zwłoki, nie wskazano nowego terminu załatwienia 
sprawy, a dodatkowo w jednym przypadku (1,4%) nie pouczona także o prawie do 
wniesienia ponaglenia, do czego zobowiązywał organ art. 36 § 1 KPA. Celem 
powołanej wyżej regulacji jest zapewnienie szybkiego i sprawnego załatwienia 
spraw oraz zapewnienie realizacji zasady ogólnej postępowania administracyjnego, 
tj. zasady szybkości postępowania (zgodnie z art. 12 KPA, organ administracji 
publicznej obowiązany jest działać w sprawie wnikliwie i szybko). Powyższe należy 
zakwalifikować także jako naruszenie zasad ogólnych procedury administracyjnej, 
tj. zasady praworządności (wyrażonej w art. 6 KPA) oraz zasady pogłębiania 
zaufania do organów władzy publicznej (wyrażoną w przepisie art. 8 § 1 KPA). 

Zastępca Dyrektora WSOiC powołała się w złożonych wyjaśnieniach na 
niedopatrzenie pracowników z uwagi na nadpisywanie treści na pismach, których 
wzory zostały przygotowane przed nowelizacją KPA. 

(akta kontroli str. 2411, 2423, 2617-3091) 

e) W 14 przypadkach (19%), pomimo złożonego żądania strony bądź uzupełnienia 
dokumentów przez stronę w wyniku wezwania organu, bądź dysponowania 
wystarczającym materiałem dowodowym przez organ, pozwalającym na 
zakończenie sprawy, organ pozostawał w bezczynności (nie podjął żadnego 
działania) przez okres – w zależności od sprawy – od dwóch miesięcy do dwóch lat 
i ośmiu miesięcy. 

Zastępca Dyrektora WSOiC powołała się w złożonych wyjaśnieniach na 
ponadnormatywne obciążenie pracowników, które miało wpływ na brak terminowego 
projektowania przez nich decyzji administracyjnych, celem przedstawienia ich do 
podpisu przełożonym. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień. Jedną z podstawowych zasad 
postępowania administracyjnego jest wyrażona w art. 12 § 1 i 2 KPA, zasada jego 
szybkości. Istota tej zasady sprowadza się do konstatacji, że organy administracji 
publicznej powinny działać w sprawie nie tylko wnikliwie, ale i szybko, posługując się 
możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Rozwinięciem tej 
zasady jest art. 35 § 1 KPA, w którym ustawodawca wskazał, iż organy administracji 
publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niedopuszczalne 
jest więc sytuacja, w której organ nie podejmuje żadnej czynności w sprawie 
w ustawowym terminie na załatwienie sprawy, bądź prowadzi postępowanie 
w sprawie dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. 

(akta kontroli str. 2411, 2424, 2617-3091) 

f) W 13 przypadkach (18%) nie dokonano niezwłocznej rejestracji w systemie 
informatycznym „POBYT v.2” wpisów o złożonych wnioskach lub wydanych 

                                                      
168 Poza wyjątkiem wskazanym w art. 109 § 2 KPA. 
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w związku z prowadzonymi postępowaniami rozstrzygnięciach, w tym 
w 10 dotyczących wydanych decyzji, w jednym dotyczącym złożonego wniosku oraz 
w dwóch dotyczących złożonego zawiadomienia. W badanych sprawach okresy 
pomiędzy wydaniem decyzji/wpływem wniosku bądź zawiadomienia, a ich 
rejestracją w systemie informatycznym „POBYT v.2” wynosiły od 10 dni do sześciu 
miesięcy i 15 dni. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że powyższe sytuacje były rezultatem 
ogromnej liczby wpływających do DUW wniosków oraz ponadnormatywnego 
obciążenia pracowników, którzy mimo zaangażowania w realizację swoich 
obowiązków, nie byli czasem w stanie niezwłocznie zarejestrować w systemie 
wniosku lub decyzji. 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie stanowią usprawiedliwienia dla przywołanej 
powyżej nieprawidłowości. Należy zauważyć, że rejestrowanie z opóźnieniem 
danych  może rodzić poważne konsekwencje dla cudzoziemców, których dotyczą, 
ponieważ z danych zawartych w tym systemie informatycznym korzystają nie tylko 
wojewodowie, Szef UdSC, ale również służby odpowiedzialne za szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo publiczne w Polsce, takie jak np. SG, Policja czy ABW. Zatem 
czynności te powinny być dokonywane niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki. 

(akta kontroli str. 2411, 2424, 2617-3091) 

g) W 12 przypadkach (16%) nie pouczono cudzoziemca pisemnie w języku dla 
niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu 
prawach i ciążących na nim obowiązkach, czym naruszono art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o cudzoziemcach. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że cudzoziemcy składający wnioski pobytowe 
osobiście w siedzibie organu byli pouczani o zasadach i trybie postępowania 
w języku dla nich zrozumiałym. Odbierali oni odpowiedni druk, a pracownik 
umieszczał stosowną informację (pieczęć) zwyczajowo na pierwszej stronie wniosku 
wraz z podpisem cudzoziemca. Jak dodała, w odnotowanych przypadkach 
pracownicy musieli zapomnieć o umieszczeniu pieczęci na wniosku. 

(akta kontroli str. 2411, 2423, 2617-3091) 

h) W trzech przypadkach (4,1%) organ przyjął i rozpatrzył niekompletny wniosek, 
tj. w dwóch przypadkach nie wskazano daty złożenia podpisu cudzoziemca pod 
wnioskiem, a w jednym nie umieszczono informacji o odciskach linii papilarnych, 
które zostały umieszczone w karcie pobytu lub o przyczynach braku możliwości ich 
pobrania. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że powyższe niedopatrzenia pracowników 
nie były wynikiem ich złej woli, lecz efektem pośpiechu i presji mającej źródło 
w konieczności jednoczesnego wykonywania wielu różnych obowiązków i poleceń 
służbowych. Dodała, że mała liczba zdiagnozowanych przypadków wskazywała na 
incydentalny charakter tego typu uchybień. 

(akta kontroli str. 2411, 2423, 2638-2641, 2787-2793, 2812-2816) 

i) W trzech przypadkach (4,1%) organ wezwał stronę do uzupełnienia wniosku 
pobytowego bez wskazania podstawy prawnej wezwania, podczas gdy zgodnie 
z zasadą legalizmu organy władzy publicznej działają na podstawie (art. 6 KPA) 
i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP169). 

Zastępca Dyrektora WSOiC wskazała, że odnotowane przypadki mają charakter 
incydentalny i dotyczyły wniosków, które wpłynęły do Wojewody w 2014 r. 

(akta kontroli str. 2411, 2424, 2653-2659, 3073-3091) 

3. Spośród 51 wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy (także i pracę): 

                                                      
169 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.). 



 

46 

a) W 20 przypadkach (39%) wyznaczony pierwotnie przez organ termin załatwienia 
sprawy był dłuższy niż okres dopuszczony przepisami prawa170. Wyznaczanie 
w powyższy sposób pierwotnego terminu załatwienia sprawy wskazywało, iż organ 
„z góry” zakładał niedotrzymanie terminów przewidzianych w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa, skutkujących przewlekłym prowadzeniem 
postępowania. Ponadto w 13 przypadkach (25%) okres prowadzenia samego 
postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy był dłuższy niż 
dopuszczony przepisami prawa. Dodatkowo w dziewięciu przypadkach (18%) 
podjęta przez organ pierwsza czynność w sprawie (w terminie od 43 dni do 345 dni) 
wskazywała na pozostawaniu organu w zwłoce i skutkowała przewlekłością 
prowadzonego postępowania. 

Wyjaśniając powyższe Zastępca Dyrektora WSOiC powołała się na ogólną sytuację, 
w jakiej znajdowały się oba Oddziały Legalizacji Pobytu i Pracy, 
tj. nieproporcjonalnie wysoką liczbę wpływających wniosków w stosunku do liczby 
pracowników prowadzących postępowania administracyjne. 

W ocenie NIK przywołane wyżej wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. 
Problemy kadrowe oraz wzrost procedowanych spraw nie zwalniają organu 
z obowiązku prowadzenia postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

(akta kontroli str. 2412-2413, 2634-2637, 2691-2700, 2707-2711, 2724-2732, 2740-
2770, 2775-2786, 2805-2811, 2828-2841, 2845-2867, 2895-2953, 2962-2968, 2986-

2997, 3010-3022, 3043-3049, 3058-3072) 

b) w ośmiu przypadkach (17%) organ wezwał stronę do uzupełnienia dokumentów 
w sprawie w oparciu o niewłaściwą podstawę prawną. Dokumenty te winny stanowić 
załącznik do wniosku i potwierdzać informacje w nim zawarte (brak formalny), stąd 
też do ich uzupełnienia Wojewoda winien był wezwać stronę w trybie art. 64 § 4 
KPA, a nie art. 50 § 1 KPA, jak uczyniono to w ww. przypadkach. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że w przypadku zezwolenia na pobyt 
czasowy, czy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jako brak formalny traktowano 
takie dokumenty, jak: ważny dokument podróży, informacja starosty, czy zdjęcia 
cudzoziemców z uwagi na brzmienie właściwych przepisów, bądź to ustawy 
o cudzoziemcach bądź ustawy o promocji zatrudnienia, gdzie literalnie wskazuje się 
na konieczność przedstawienia wraz z wnioskiem, bądź dołączenia do niego 
ww. elementów. W pozostałych przypadkach, np. dokument potwierdzający 
okoliczność posiadania przez stronę ubezpieczenia zdrowotnego, stabilnego 
i regularnego źródła dochodu czy zapewnionego miejsca zamieszkania, dołączało 
się je w trybie art. 50 KPA. Dodała, że była to utrwalona praktyka stosowana 
we wszystkich województwach, do której Szef UdSC nie miał zastrzeżeń. 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. W art. 106 
ust. 2 ustawy o cudzoziemcach wskazano, że składając wniosek o udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec przedstawia ważny dokument podróży 
i dołącza do wniosku aktualne fotografie oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających 
ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Informacje zawarte 
we wniosku oraz załączone do niego dokumenty winny więc stanowić potwierdzenie 
spełnienia przesłanek wskazanych w przepisie prawa odpowiednim dla określonego 
rodzaju zezwolenia pobytowego, uzasadniających legalizację pobytu cudzoziemca 
                                                      
170 Ustawa o cudzoziemcach nie określa terminu zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 
czasowy, w związku z czym zastosowanie znajdą tutaj przepisy ogólne procedury administracyjnej. Zgodnie z przepisem 
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. Przy obliczaniu ww. terminów należy 
mieć na względzie art. 35 § 5 KPA, zgodnie z którym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów spowodowanych z winy strony albo 
z przyczyn niezależnych od organu. W związku z czym do ww. dwumiesięcznego terminu nie wlicza się m.in. okresu, który 
upłynął w związku z realizacją obowiązku zasięgnięcia informacji o cudzoziemcu od: komendanta oddziału SG, komendanta 
wojewódzkiego Policji, Szefa ABW (co do zasady 30 dni). 
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na terytorium RP. Artykuł 64 § 2 KPA wskazuje natomiast, że jeżeli podanie nie 
spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać 
wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 
podania bez rozpoznania. Należy więc przyjąć, że w sytuacji, gdy złożony wniosek 
jest niekompletny, tj. nie zawiera w swojej treści informacji wymaganych przepisami 
prawa (wskazanych w formularzu), bądź nie zostały do niego załączone dokumenty 
potwierdzające informacje w nim zawarte (czego wymaga art. 106 ust. 2 ustawy 
o cudzoziemcach), żądanie organu administracji publicznej uzupełnienia, bądź 
dostarczenia nowych dokumentów/dowodów w sprawie winno opierać się o art. 64 
§ 2 KPA. Z art. 50 § 1 KPA wynika natomiast prawo organ administracji publicznej 
do wezwania osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia 
wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie 
dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub 
dla wykonywania czynności urzędowych. Z instytucji tej organ winien więc 
skorzystać w sytuacji, gdy powziął wątpliwości co do zawartych we wniosku 
informacji bądź przedłożonych dokumentów (w tym ich aktualności). 

(akta kontroli str. 2413-2416, 2427, 2912-2953, 2962-2968, 3043-3049, 3063-3072) 

c) W jednym przypadku (2%) w aktach sprawy niedostatecznie udokumentowano 
zaopiniowanie wniosku pobytowego cudzoziemca przez komendanta oddziału SG 
oraz Szefa ABW pod kątem przekazania informacji, czy wjazd cudzoziemca na 
terytorium RP i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla 
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego (art. 109 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Na piśmie Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu naniesiono daty: 5 września 2018 r. 
i 4 września 2018 r., które nie zostały opisane pod kątem ich znaczenia. Adnotacje 
te nie zostały także opatrzone podpisem i odciskiem imiennej pieczęci, co według 
Zastępcy Dyrektora WSOiC było praktyką przyjętą w WSOiC, potwierdzającą 
zweryfikowanie przez pracownika faktu zakończenia opiniowania wniosku przez 
służby w terminach ustawowych. Zgromadzona dokumentacja w sprawie nie 
potwierdzała więc zrealizowania przez Wojewodę obowiązku wynikającego 
z art. 109 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że ustawa o cudzoziemcach nie zawiera 
szczegółowej instrukcji odnotowywania faktu zakończenia opiniowania w sytuacji, 
gdy o zakończeniu postępowania sprawdzającego informuje tylko jeden z organów, 
a sposób działania inspektorów w powyższym przypadku wynikał z praktyki 
stosowanej od lat w Wydziale. 

NIK podkreśla, że realizacja przez organ obowiązku wynikającego z art. 109 ust. 1 
ustawy o cudzoziemcach jest istotnym elementem postępowania w sprawie wniosku 
pobytowego o fundamentalnym znaczeniu dla obronności, bezpieczeństwa państwa 
i porządku publicznego, dlatego jego dokonanie winno być rzetelnie 
udokumentowane, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. 

(akta kontroli str. 2413, 2425, 2845-2853) 

d) W jednym przypadku (2%) nierzetelnie sporządzono decyzję o udzieleniu 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę poprzez błędne wskazanie daty jej wydania 
(roku) oraz z błędną datą wprowadzono tę decyzję do systemu informatycznego 
„POBYT v.2”. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że powyższa sytuacja była wynikiem pomyłki 
wynikającej z natłoku obowiązków, wielości spraw oraz presji czasu. Dodała, że 
w powyższym przypadku sporządzono w dniu 17 grudnia 2018 r. sprostowanie 
decyzji. 

(akta kontroli str. 2413, 2425-2426, 2754-2762) 
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e) W jednym przypadku (2%) decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę nie zawierała wszystkich elementów wskazanych w art. 118 ust. 1 ustawy 
o cudzoziemcach, tj. nie określała wymiaru czasu pracy. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że powyższa sytuacja była wynikiem pomyłki, 
do której doszło podczas przygotowywania projektu decyzji na wzorcowej matrycy, 
gdzie wymiennie wpisuje się dane właściwe dla konkretnej sprawy. Poprzez 
nieuwagę doszło do usunięcia zbyt dużego fragmentu tekstu. Dodała, że sytuacja ta 
miała charakter incydentalny biorąc pod uwagę liczbę wydawanych decyzji, które 
liczone są w tysiącach. 

(akta kontroli str. 2413, 2426, 2962-2968) 

4. W przypadku trzech decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, 
Wojewoda nie poinformował starosty właściwego ze względu na miejsce pobytu 
cudzoziemca, o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy decyzja w tej 
sprawie stała się ostateczna, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 124 ustawy 
o cudzoziemcach. W jednym przypadku o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy 
nie poinformowano także organu SG właściwego ze względu na miejsce pobytu 
cudzoziemca, do czego zobowiązywał art. 112 ustawy o cudzoziemcach. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że ww. niedopatrzenia miały miejsce i zostały 
usunięte w toku kontroli NIK, tj. w grudniu 2018 r., poprzez przekazanie stosownych 
pism do ww. organów. 

(akta kontroli str. 2416, 2428, 2954-2961, 2974-2985) 

5. Spośród dziewięciu zbadanych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały: 

a) W jednym przypadku (11%) okres prowadzenia postępowania był dłuższy niż 
czas załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej dopuszczony 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa171 (dwa lata i jeden miesiąc), przy 
czym sześć wniosków dotyczyło procedowania spraw cudzoziemców poniżej 
13. roku życia, w których obowiązek zaopiniowania wniosku przez odpowiednie 
służby pod kątem bezpieczeństwa wjazdu cudzoziemca na terytorium RP, został 
wyłączny. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wskazała w wyjaśnieniach na zmianę inspektora 
prowadzącego sprawę (trzykrotną), konieczność uzupełnienia wniosku przez stronę 
oraz dużą liczbę spraw prowadzonych przez pracownika merytorycznego 
procedującego sprawę. 

NIK podkreśla, że problemy kadrowe oraz wzrost liczby wniosków wpływających do 
Urzędu nie zwalniają organu z ustawowego obowiązku dążenia do rozstrzygnięcia 
sprawy w terminach przewidzianych prawem. 

(akta kontroli str. 2416, 2428, 2646-2652) 

b) W jednym przypadku (11%) przewidywany okres na załatwienie sprawy został 
wyznaczony przez organ na dłuższy niż trzy miesiące w sytuacji, gdy wniosek 
dotyczył cudzoziemca poniżej 13. roku życia, którego wjazd nie podlegał, na 
podstawie art. 207 ust. 8 ustawy o cudzoziemcach, obowiązkowi zaciągnięcia 
informacji komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa ABA. Tym samym organ 
„z góry” założył niedotrzymanie terminu wskazanego w przepisach prawa, 
skutkującym przewlekłym prowadzeniem postępowania. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła m.in., że decyzja w przedmiotowej sprawie 
została wydana przed upływem trzymiesięcznego terminu na załatwienie sprawy. 

                                                      
171 Zgodnie z art. 210 ustawy o cudzoziemcach postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały 
powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do terminu tego nie wlicza się okresu 
oczekiwania (30-dniowego) na zaopiniowanie wniosku przez odpowiednie służby – ABW, SG i Policję (art. 207 ust. 4 ustawy 
o cudzoziemcach). 
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NIK zwraca jednak uwagę, że w ww. przypadku w istocie chodziło o nieprawidłowe 
wyznaczenie przez organ przewidywalnego terminu zakończenia postępowania. 
Organ z założenia, już w początkowej fazie postępowania przyjął niedotrzymanie 
terminu wskazanego w art. 210 ustawy o cudzoziemcach. W świetle powyższego 
należałoby przyjąć, iż procedowanie spraw z naruszeniem terminów wskazanych 
w przepisach prawa nie jest wynikiem okoliczności zaistniałych w indywidualnych 
sprawach, lecz świadomym działaniem organu, rozpoczętym z chwilą wyznaczenia 
przewidywanego terminu zakończenia postępowania. 

(akta kontroli str. 2416, 2428-2429, 2642-2645) 

6. Spośród siedmiu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE: 

a) W czterech przypadkach (57%) okres prowadzenia postępowania w sprawie 
udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE był dłuższy niż 
dopuszczony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa172 i sięgał – 
w zależności od sprawy – od pięciu miesięcy do dwóch lat i pięciu miesięcy. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wskazała w wyjaśnieniach na problem 
nieproporcjonalnie wysokiej liczby wniosków w stosunku do liczby pracowników 
merytorycznych prowadzących postępowania administracyjne, konieczność 
jednoczesnego procedowania także innych postępowań, w tym z zakresu pobytu 
czasowego, skomplikowany charakter spraw rezydentów długoterminowych UE, 
w tym niejednokrotnie konieczność zastosowania szerokiej palety środków 
dowodowych. 

W ocenie NIK przywołane wyżej argumenty, wskazujące na problemy 
organizacyjno-kadrowe Wydziału oraz specyfikę postępowań z zakresu spraw 
rezydentów długoterminowych UE, nie zwalniają organu z obowiązku przestrzegania 
terminów wskazanych w przepisach prawa. W DUW nie wprowadzono skutecznych 
mechanizmów mających na celu monitorowanie terminowości prowadzonych 
postępowań administracyjnych. 

(akta kontroli str. 2417, 2429-2430, 2623-2629, 2677-2690, 2801-2804) 

b) W dwóch przypadkach (29%) wyznaczony przez organ pierwotny termin 
załatwienia sprawy przekraczał okres dopuszczony właściwymi przepisami prawa. 
Organ „z góry” założył niedotrzymanie ww. terminu, skutkującym przewlekłym 
prowadzeniem postępowania. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że wyznaczenie przewidywanego terminu 
załatwienia sprawy zostało określone w sposób realistyczny, mając na względzie 
braki kadrowe oraz mankamenty organizacyjno-prakseologiczne w całym procesie 
wydawania decyzji administracyjnej. Dodała, że wielu cudzoziemców lepiej znosi 
przewlekłość prowadzonego postępowania w sytuacji posiadania tej informacji 
i stosownych wyjaśnień od samego początku. W jej ocenie pozwalało to, choć 
w niewielkim stopniu, ograniczyć liczbę środków zwalczania bezczynności 
wpływających do organu. 

(akta kontroli str. 2417, 2429-2430, 2667-2676) 

                                                      
172 Zgodnie z art. 223 ustawy o cudzoziemcach do udzielenia lub cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE stosuje się przepisy art. 202 oraz art. 206-210. Treść art. 210 przywołanej ustawy wskazuje, iż 
postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (tutaj: rezydenta długoterminowego UE) 
powinno zakończyć się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wszczęcia. Przy obliczaniu ww. terminów należy 
mieć na względzie art. 35 § 5 KPA, zgodnie z którym do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 
prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów spowodowanych z winy strony 
albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z czym do ww. trzymiesięcznego terminu nie wlicza się m.in. okresu, który 
upłynął w związku z realizacją obowiązku zasięgnięcia informacji o cudzoziemcu od: komendanta oddziału SG, komendanta 
wojewódzkiego Policji, Szefa ABW (co do zasady 30 dni). 
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7. Spośród dziewięciu zbadanych akt sprawy173, zawierających zezwolenia typu A 
na pracę cudzoziemca na terytorium RP: 

a) W przypadku każdej z tych spraw (100%) organ wydał rozstrzygnięcie 
z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 35 § 1-3 KPA. Zezwolenia bowiem 
zostały wydane w terminie od 34 do 135 dni od złożenia wniosku. Należy podkreślić, 
że rzeczone wnioski nie wymagały uzupełnienia (były kompletne). Natomiast 
zgodnie z art. 35 § 1, 2 i 3 KPA, organy administracji publicznej obowiązane są 
załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, 
które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie 
z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie 
znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź 
możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu miesiąca. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła m.in., że powyższe spowodowane było 
brakami kadrowymi, bardzo dużą liczbą wniosków wniesionych do organu (w 2017 r. 
na każdego pracownika oddziału przypadało średnio 3 000 postępowań, a w 2018 r. 
średnio 2 000 postępowań). 

NIK wskazuje, że problemy kadrowe oraz wzrost liczby wniosków wpływających do 
Urzędu nie zwalniają organu z ustawowego obowiązku rozstrzygnięcia sprawy 
w terminach przewidzianych prawem. 

b) W każdej z dziewięciu spraw (100%) organ nie poinformował strony 
o niezałatwieniu sprawy w terminie. Tymczasem zgodnie z art. 36 § 1 i 2 KPA, 
o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej 
jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy 
termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten 
sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku 
zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że powyższe nie wynikało z niedbalstwa, 
braku dochowania należytej staranności, czy też celowego zaniechania obowiązków 
pracowniczych, ale wynikało z dużej liczby spraw oraz fluktuacji kadr. 

NIK wskazuje, że KPA nakłada na organy obowiązek praworządnego 
i sprawiedliwego prowadzenia postępowania. 

c) W uzasadnieniu trzech z badanych postępowań (33,3%) organ podał informacje 
niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż nie prowadził postępowania wyjaśniającego, 
sprawa nie była szczególnie skomplikowana i powinna być załatwiona niezwłocznie 
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia 
postępowania. Powyższe było działaniem nierzetelnym. W pierwszym przypadku 
w uzasadnieniu zezwolenia zapisano m.in., że wnioskowany początkowy termin 
ważności zezwolenia, tj. od dnia 2 października 2017 r. nie został uwzględniony, 
ponieważ dokumenty konieczne do wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca na 
terytorium RP wpłynęły do DUW w dniu 14 września 2017 r., rozpatrzenie sprawy 
nastąpiło w dniu 13 listopada 2017 r., tj. zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Natomiast 
w drugim i trzecim przypadku w uzasadnieniu zezwolenia zapisano m.in., że 
wnioskowany początkowy termin ważności zezwolenia, tj. odpowiednio od dnia 
15 maja 2017 r. i 28 lutego 2018 r. nie został uwzględniony z uwagi na prowadzone 
postępowanie wyjaśniające. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło odpowiednio w dniu 
1 czerwca 2017 r. i 18 maja 2018 r. Jednakże akta sprawy nie zawierały dowodów 

                                                      
173 Dobór celowy na podstawie zestawienia danych zawartych w systemie informatycznym SYRIUSZ, zakładka: 
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW, w zakresie wydawanych przez Wojewodę Dolnośląskiego zezwoleń na pracę w latach 
2014 (maj) – 2018 (wrzesień), sporządzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku 
Pracy. 
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potwierdzających prowadzenie postępowania wyjaśniającego, tj. zezwolenie zostało 
wydane na podstawie materiału wniesionego przez stronę w dniu złożenia wniosku. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że błędem wynikającym z dużej liczby spraw 
i pośpiechu przy wpisywaniu i sprawdzaniu decyzji było wskazanie w uzasadnieniu 
decyzji 60-dniowego terminu opóźnienia jako zgodnego z art. 35 § 3 KPA. 

NIK wskazuje, że z ogólnej zasady zaufania do władzy publicznej można 
wyprowadzić standard pewności w sferze stosowania prawa, który da się 
sformułować jako nakaz takiego postępowania organów państwowych, aby wszelkie 
ich działania, w tym także orzeczenia wydawane w sprawach indywidualnych 
z zakresu administracji publicznej, stanowiły logiczny i naturalny rezultat procesów 
rządzenia w sensownie administrowanym państwie174. 

d) W jednym przypadku (11,1%) organ nie wydał w terminie rozstrzygnięcia 
procesowego w związku ze złożeniem przez stronę wniosku o wydanie przedłużenia 
zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, co było niezgodne z art. 104 
KPA oraz art. 35 KPA. Pomimo że wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na 
pracę cudzoziemca na terytorium RP został złożony w dniu 23 marca 2018 r., 
a część brakujących dokumentów (załączników) dostarczona w dniu 26 marca 
2018 r., organ podjął pierwszą i jedyną udokumentowaną czynność w sprawie 
dopiero w dniu 12 czerwca 2018 r., tj. po 81 dniach od złożenia rzeczonego 
wniosku, poprzez sporządzenie notatki na okoliczność rozmowy telefonicznej 
ze stroną postępowania (pracodawcą) o niespełnieniu przesłanki dotyczącej 
ustawowego terminu (art. 88a ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia), gdyż wniosek 
wpłynął później niż 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę 
(poprzednie zezwolenie obowiązywało do dnia 18 marca 2018 r.). Nadto 
przedmiotowy wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca 
na terytorium RP był niekompletny, gdyż strona nie wypełniła pozycji: „miejscowość, 
data”, a organ nie wzywał strony do uzupełnienia wniosku w tych pozycjach. 
Ponadto, w wyniku przeprowadzonej rozmowy telefonicznej ze stroną, w dniu 
28 czerwca 2018 r. złożyła ona wniosek o wydanie zezwolenia na pracę 
cudzoziemca na terytorium RP175. 

Zgodnie z art. 104 § 1 i 2 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę przez 
wydanie decyzji, chyba że przepisy KPA stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają 
sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę 
w danej instancji. Notatka urzędowa nie załatwia sprawy co do jej istoty i pozbawia 
stronę środków odwoławczych. Nadto, zgodnie z art. 35 § 1, 2 i 3 KPA, organy 
administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, co nie 
miało miejsca w opisywanym przypadku. Niezwłocznie powinny być załatwiane 
sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez 
stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody 
powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się 
postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi 
rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania 
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła m.in., że inspektor prowadzący sprawę nie był 
w stanie zachować ustawowych terminów w prowadzonym postępowaniu w związku 
z bardzo dużą liczbą prowadzonych przez niego spraw, a jego działanie było zgodne 
z ekonomiką procesową, która wyraża się w używaniu możliwie najprostszych 
środków prowadzących do załatwienia sprawy. 

                                                      
174 Zob. J. Łętowski, Zasada zaufania w stosunkach między obywatelem i administracją, [w:] J. Łętowski, W. Sokolewicz (red.), 
Państwo, prawo, obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej prof. A. Łopatki, Ossolineum 
1989, s. 557 i n. 
175 Zezwolenie zostało wydane w dniu 11 lipca 2018 r.  
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NIK wskazuje, że załatwienie sprawy polega na osiągnięciu końcowego celu 
postępowania poprzez wydanie rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w danej 
instancji (decyzji). Decyzja administracyjna oznacza oświadczenie woli organu 
administracji publicznej, posiadające formę zewnętrzną, by mogło wywołać skutki 
prawne. Skutków takich z całą pewnością nie może wywoływać notatka pracownika 
DUW. 

e) Na jednym z badanych wniosków (11,1%) umieszczono niewłaściwą datę wpływu 
do Urzędu (prezentatę) na której widniała data dzienna przypadająca na dzień wolny 
od pracy, tj. niedzielę (18 marca 2018 r.), co było działaniem nierzetelnym. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że prawdopodobnie osoba przyjmująca 
wniosek błędnie ustawiła datę w prezentacie, co jest niewątpliwie niedopatrzeniem 
raczej incydentalnym. 

NIK wskazuje, że organ winien uwzględniać wyrażoną w art. 8 KPA, ogólną zasadę 
zaufania do władzy publicznej, a ww. błąd nie przyczynia się do tego176. 

(akta kontroli str. 2547-2616) 

8. W DUW w sposób uprzywilejowany traktowano wybrane grupy cudzoziemców, 
umożliwiając im uzyskanie zezwolenia pobytowego w terminie znacznie 
odbiegającym od średniego czasu trwania postępowania w Urzędzie (na pobyt 
czasowy w 2017 r. – 203 dni, do 30 czerwca 2018 r. – 325 dni; na pobyt stały 
odpowiednio: 155 dni i 218 dni), co naruszało wyrażaną w art. 8 § 1 KPA zasadę 
równego traktowania stron. Analiza 54 wniosków pobytowych, których 
rozstrzygnięcie zakończyło się wydaniem decyzji pozytywnej wykazała, że 
w 18 przypadkach postępowanie zakończyło się w terminie do 60 dni, z czego 
w 14 w terminie do 30 dni. Z ww. 18 postępowań, 16 dotyczyło lat 2017-2018, 
z czego 15 odnosiło się do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, a jedno do 
zezwolenia na pobyt stały. W zakresie pobytów czasowych oraz rozstrzygnięć 
wydanych w terminie do 30 dni: dziewięć wniosków dotyczyło cudzoziemca poniżej 
13. roku życia, jeden wniosek pochodził od osoby deklarującej potrzebę kontynuacji 
chemioterapii, dwa wnioski zostały złożone przez zawodników lokalnych klubów 
sportowych, a jeden przez członka zarządu banku. W zakresie zezwolenia na pobyt 
stały, wniosek pochodził od cudzoziemca poniżej 13. roku życia. Nadto, 
w przypadku wniosków złożonych przez zawodników lokalnych klubów sportowych 
oraz członka zarządu banku, procedura opiniowania ich wjazdu na terytorium RP, 
o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, odbiegała od 
zwyczajowych zasad przyjętych w WSOiC. W jednym przypadku wniosek został 
oznaczony jako „pilny”, w dwóch przypadkach dokonano sprawdzenia zakończenia 
opiniowania poprzez telefoniczną rozmowę (z ABW – adnotacja zakończone) bądź 
utrwalono informację w notatce, przed upływem 30-dniowego terminu na udzielenie 
informacji przez służby. 

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od dyrekcji Wydziału wynikało ponadto, że 
o kolejności rozpatrywania wniosków decydowała data wpływu do organu, 
pracownicy zostali zobowiązani do wszczynania postępowań zgodnie z chronologią 
wpływu wniosków, a na dzień 10 grudnia 2018 r. wszczynano wnioski z grudnia 
2017 r. 

Wskazane powyżej przypadki dowodziły, że w DUW stosowano wyjątki od 
przywołanych przez dyrekcję Wydziału zasad, naruszające wyrażoną, m.in. w art. 8 
§ 1 KPA zasadę równego traktowania stron. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że Wojewoda przestrzegał wyrażonej w art. 8 
§ 1 KPA zasady równego traktowania stron. Każda rozpatrywana przez organ 
sprawa traktowana była indywidualnie, a nieliczne przypadki określania spraw jako 

                                                      
176 Zob. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 1988 r., K 1/88, OTK 1988, Nr 1, poz. 6). 
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„pilne” bądź „bardzo pilne” były wynikiem analizy sytuacji życiowej cudzoziemca 
ubiegającego się o polski tytuł pobytowy. 

NIK wskazuje, że przepisy ustawy o cudzoziemcach nie przewidują możliwości 
szybszego procedowania i wydawania rozstrzygnięć w oparciu o kryterium analizy 
sytuacji życiowej cudzoziemca. Nadto przedmiotowe wnioski nie zawierały 
formalnego uzasadnienia strony postępowania wskazującego na potrzebę 
zastosowania innej ścieżki procedowania sprawy, aniżeli przyjęta w Wydziale. 

(akta kontroli str. 2417-2418, 2430-2431, 2617-3091) 

9. W DUW doszło do zaniedbania i zagubienia dokumentacji cudzoziemca, co 
w konsekwencji spowodowało pozostawienie jego wniosku o udzielenie zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę bez rozpoznania. Powyższe było działaniem nierzetelnym. 

Dyrektor WSOiC przyznała, że przypadek taki miał miejsce, jednakże jego 
wystąpienie miało charakter incydentalny. Wskazała, że z pracownikiem 
odpowiedzialnym za zaistniałą sytuację przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, 
a także poinformowano o konsekwencjach ponownego odnotowania nieprawidłowej 
realizacji zadań. Nadmieniła, że zarówno dyrekcja Wydziału jak i kierownicy 
Oddziałów czuwają nad prawidłowym obiegiem dokumentów, które mają trafić do 
akt konkretnej sprawy. 

(akta kontroli str. 2344-2345, 2354, 3755-3758) 

10. Rejestry zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę, prowadzone 
odpowiednio w systemie informatycznym „POBYT v.2” oraz „ZC SYRIUSZ”, nie były 
rzetelne: 
a) Spośród pięciu zbadanych spraw dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy: 

- w czterech przypadkach (80%) w systemie nie odnotowano faktu pobrania 
linii papilarnych (nie wczytano ich do systemu „POBYT v.2”), mimo że 
w dokumentach sprawy pracownik zaznaczył, iż takie odciski pobrał; 

- w trzech przypadkach (60%) data wydania decyzji wprowadzona do systemu 
„POBYT v.2” nie pokrywała się z datą wydania decyzji widniejącą na 
dokumencie papierowym; 

- w jednym przypadku (20%) w systemie „POBYT v.2” nie wprowadzono 
podstawy prawnej wnioskowanego zezwolenia. 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że w przypadku braku odnotowania odcisków 
linii papilarnych, był to błąd systemu „POBYT v.2”, a w pozostałych ludzka omyłka, 
która mogła wynikać z wielości realizowanych zadań w warunkach presji i stresu. 

(akta kontroli str. 2419, 2433, 2436-2532) 

b) Spośród czterech zbadanych spraw dotyczących zezwolenia na pracę: 
- w trzech przypadkach (75%) data złożenia wniosku (wpływu do Urzędu) 

widniejąca na dokumencie papierowym była inna niż ta, która została 
wprowadzona (jako data złożenia wniosku) do systemu „ZC SYRIUSZ” – 
w jednym przypadku późniejsza, w dwóch wcześniejsza niż wynikająca 
z danych zgromadzonych w ww. systemie; 

- w trzech przypadkach (75%) data przyjęcia wniosku, wynikająca z historii 
oprogramowania (metryki sprawy) była późniejsza niż data złożenia wniosku, 
wynikająca z danych zgromadzonych w ww. systemie – stwierdzone 
rozbieżności sięgały od trzech i pół miesiąca do trzech lat i dziesięciu 
miesięcy, a w czterech przypadkach także późniejsza niż data złożenia 
wniosku, widniejąca na dokumencie papierowym – stwierdzone rozbieżności: 
od jednego i pół miesiąca do dziesięciu i pół miesięcy; 

- w jednym przypadku (25%) data wydania zezwolenia na pracę zamieszczona 
na dokumencie papierowym była późniejsza niż ta, którą wpisano do ww. 
systemu. 
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Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że przyczyną braku zgodności danych we 
wnioskach papierowych z danymi w systemie „ZC SYRIUSZ” był fakt wprowadzania 
wniosków i decyzji do ww. systemu dopiero po podpisaniu i wydaniu rozstrzygnięcia 
w sprawie. Dodała, że dokumenty te wprowadzane były w latach 2014-2017 także 
przez pracowników, którzy nie rozpatrywali spraw merytorycznie. Sytuacja ta uległa 
zmianie od kwietnia 2018 r. – każdy z pracowników po dekretacji na bieżąco 
wprowadzał wniosek, a po rozstrzygnięciu także decyzję do systemu. 

(akta kontroli str. 2419, 2433-2434, 2533-2546, 2570-2576, 2583-2597, 2610-2616) 

11. Spośród dziesięciu losowo dobranych i przebadanych spraw, w których strona 
złożyła, na podstawie art. 37 KPA, ponaglenie w toczącym się postępowaniu 
administracyjnym: 

a) We wszystkich przypadkach (100%) Wojewoda z uchybieniem siedmiodniowego 
terminu wskazanego w przepisach prawa przekazał ponaglenia Szefowi UdSC. 
Nadto z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynikało, że niedotrzymanie 
ww. terminu dotyczyło wszystkich ponagleń, które wpłynęły do DUW w okresie od 
stycznia do września 2018 r. (1 918 szt.). Stosownie do art. 37 § 4 KPA, organ 
prowadzący sprawę jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego 
stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego 
otrzymania. 

W wyjaśnieniach Dyrektor WSOiC powołała się na mnogość zadań realizowanych 
przez pracowników, wzrost liczby wpływających wniosków, pism, ponagleń oraz 
skarg, a także utrzymującą się fluktuację kadr, które to okoliczności utrudniają 
terminową realizację obowiązków nałożonych na organ przez ustawodawcę. 

(akta kontroli str. 459-467, 2342, 2351-2353, 2359-2405) 

b) W dwóch przypadkach (20%) Wojewoda nie wydał decyzji w terminie wskazanym 
w postanowieniu Szefa UdSC. Pomimo uznania przez organ wyższego stopnia 
ponaglenia za zasadne, Wojewoda nie wywiązał się terminowo z obowiązku 
nałożonego na niego w rozstrzygnięciu Szefa UdSC. 

Dyrektor WSOiC w wyjaśnieniach przywołała tożsame argumenty, co w związku 
z nieprawidłowością 11a. 

(akta kontroli str. 2344, 2351-2352, 3738-3754) 

c) W jednym przypadku (10%) Wojewoda nie ustosunkował się do ponaglenia, 
przekazując pismo do Szefa UdSC, mimo ciążącego na nim obowiązku, 
wynikającego z art. 37 § 4 KPA. 

Dyrektor WSOiC wskazała, że powyższe wynikało z błędnej rejestracji w systemie 
informatycznym „POBYT v.2” i kwalifikacji pisma strony jako zażalenia, zamiast 
ponaglenia. 

(akta kontroli str. 2343, 2353, 2361-2368) 

d) W jednym przypadku (10%) Wojewoda przekazał, wraz z ponagleniem, do Szefa 
UdSC akta sprawy, zamiast niezbędnych ich odpisów, o których mowa w art. 37 § 4 
KPA. 

Dyrektor WSOiC nie ustosunkowała się w wyjaśnieniach do ww. przypadku. 

(akta kontroli str. 2343, 2353, 2361-2368) 

12. W DUW nie realizowano w pełni postanowień Szefa UdSC, o których mowa 
w art. 37 § 6 KPA. Nie wyjaśniano bowiem przyczyn i nie ustalano osób winnych 
niezałatwienia sprawy w terminie, stosownie do art. 37 § 6 pkt 2 lit. b KPA, pomimo 
takiego zarządzenia Szefa UdSC sformułowanego w postanowieniach, w których 
uznawał ponaglenie za zasadne (stwierdzał w nich bezczynność lub przewlekłość). 
Ponadto, brak każdorazowej oceny przyczyn przewlekłości/bezczynności stanowi 
naruszenie – wynikającego z Regulaminu DUW – spoczywającego na Dyrektorze 
Wydziału obowiązku nadzoru nad podległymi pracownikami. Należy także 
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zaznaczyć, że zgodnie z art. 38 KPA, pracownik organu administracji publicznej 
podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej 
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych 
przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było 
to niezbędne do załatwienia sprawy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że 
każdy przypadek bezczynności lub przewlekłości powinien być zbadany pod kątem 
ewentualnego zawinienia po stronie pracownika. Jak ustalono, w okresie objętym 
kontrolą, w związku z wykonywaniem zadań przez WSOiC, o których mowa w § 16 
pkt 1 i 2a Statutu DUW177, nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych wobec 
pracowników tego Wydziału, o których mowa w rozdziale 9 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

Dyrektor WSOiC wyjaśniła, że z uwagi na ogromną liczbę wniosków, pism oraz 
trudną sytuację kadrową Wydziału, przyczyn nieterminowego procedowania spraw 
przez pracowników należało doszukiwać się w czynnikach niezależnych od dyrekcji 
WSOiC oraz poszczególnych pracowników. Dodała, że obecny trzon Oddziałów 
Legalizacji Pracy i Pobytu I oraz II stanowili pracownicy, których staż pracy nie 
przekraczał jednego roku. W związku z tym trudno było wyciągać konsekwencje 
wobec pracowników, którzy przejęli sprawy, na których przebieg nie mieli wpływu. 
Nie bez znaczenie, w ocenie Dyrektor WSOiC, pozostawał fakt liczby prowadzonych 
spraw, który był poza zasięgiem indywidualnych możliwości nawet najlepszych 
pracowników. Dyrektor Wydziału wskazała jednakże, że jakość i terminowość pracy 
podlegała nadzorowi Kierownictwa, a w przypadku nieprawidłowej realizacji 
obowiązków, w pierwszej kolejności udzielano ewentualnego wsparcia pracownikowi 
(szczególnie nowozatrudnionemu), w drugiej zaś – gdy problem się powtarzał, 
przeprowadzano rozmowę dyscyplinującą ze wskazaniem konsekwencji ponownego 
odnotowania nieprawidłowej realizacji zadań (m.in. obniżenie lub nieprzyznanie 
nagrody kwartalnej). 

W ocenie NIK realizacja postanowień Szefa UdSC, wynikająca wprost z przepisów 
prawa, winna być bezwzględnie przestrzegana. 

(akta kontroli str. 2234, 2237-2238) 

13. W wyniku zaniedbania, w WSOiC dopuszczono do sytuacji, w której nie 
wniesiono, mimo takiej możliwości i woli (świadczy o tym podjęte działanie, choć 
nieskuteczne) skargi kasacyjnej od wyroku WSA, w związku ze skargą cudzoziemca 
na bezczynność organu, co skutkowało, poprzez uprawomocnienie wyroku, 
poniesieniem przez organ wydatku w łącznej wysokości 2,6 tys. zł tytułem zwrotu 
kosztów postępowania oraz sumy pieniężnej na rzecz strony skarżącej. Pismo 
w sprawie wyrażenia opinii o zasadności jej wniesienia zostało skierowane do 
Wydziału Nadzoru i Kontroli DUW w dniu 24 sierpnia 2018 r. (piątek), podczas gdy 
termin na jej wniesienie mijał 27 sierpnia 201 r. (poniedziałek). 

Zastępca Dyrektora WSOiC wyjaśniła, że pismo z dnia 24 sierpnia 2018 r. wpłynęło 
tego samego dnia do Wydziału Nadzoru i Kontroli DUW, z uwagi na długotrwałą 
chorobę radcy prawnego zatrudnionego w Wydziale. Jak wskazała, w tego rodzaju 
sprawach współpracowano z Wydziałem Nadzoru i Kontroli DUW, w strukturze 
którego znajdował się osobny zespół radców prawnych. W opinii Zastępcy Dyrektora 
WSOiC wniosek ten wpłynął wprawdzie w terminie uniemożliwiającym ewentualne 
wniesienie skargi kasacyjnej, to jednak był to dzień, w którym wyrok nie był jeszcze 
wyrokiem prawomocnym. 

NIK nie podziela ww. stanowiska. Doręczenie orzeczenia w przedmiotowej sprawie 
wraz z uzasadnieniem miało miejsce w dniu 27 lipca 2018 r., a termin na wniesienie 
skargi kasacyjnej, zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wynosi 30 dni. W ocenie NIK 

                                                      
177 Załącznik do zarządzenia nr 64 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2016 r., ze zm. 
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słuszna była argumentacja przywołana przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli 
DUW, w której podniósł, że wydanie opinii w przedmiocie wniesienia skargi 
kasacyjnej, w zaistniałych okolicznościach (dnia 24 sierpnia 2018 r.) było 
bezzasadne. Opinia ta, sporządzona nawet w tym samym dniu ze wskazaniem 
zasadności skargi kasacyjnej, nie dawała realnych możliwości na jej sporządzenie 
w tak krótkim terminie. 

(akta kontroli str. 2420, 2434, 3724-3737) 

14. Wojewoda nieterminowo przekazywał sprawozdania o wydanych zezwoleniach 
na pracę cudzoziemców w RP (MPiPS-04/MRPiPS-04) za I i II półrocze 2014 r., 
2015 r., 2016 r., 2017 r. i I półrocze 2018 r., o których mowa we właściwym 
Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na ww. lata178. Zgodnie 
z treścią ww. programów, w przypadku sprawozdań za lata 2014-2017, termin na ich 
przekazanie upływał w 10. dniu roboczym lipca lub stycznia w odniesieniu do 
zakończonego odpowiednio w czerwcu i grudniu półrocza, natomiast w przypadku 
sprawozdania za I półrocze 2018 r., termin ten wyznaczono na dzień 13 lipca 
2018 r. Przedmiotowe sprawozdania Wojewoda przekazał: [1] za I półrocze 2014 r. 
– 14 lipca 2014 r. (cztery dni po terminie), [2] za II półrocze 2014 r. – 21 stycznia 
2015 r. (11 dni po terminie), [3] za I półrocze 2015 r. – 21 lipca 2015 r. (11 dni 
po terminie), [4] za II półrocze 2015 r. – 22 stycznia 2016 r. (12 dni po terminie), 
[5] za I półrocze 2016 r. – 19 lipca 2016 r. (dziewięć dni po terminie), 
[6] za II półrocze 2016 r. – 24 stycznia 2017 r. (14 dni po terminie), [7] za I półrocze 
2017 r. – 26 lipca 2017 r. (16 dni po terminie), [8] za II półrocze 2017 r. – 29 stycznia 
2017 r. (19 dni po terminie), [9] za I półrocze 2018 r. – 20 lipca 2018 r. (siedem dni 
po terminie). 

Zastępca Dyrektora WSOiC wskazała w wyjaśnieniach na następujące przyczyny 
nieterminowego przekazywania ww. sprawozdań: [1] błędy w raportach, które 
skorygować mógł wyłącznie administrator, [2] konieczność uzupełnienia aplikacji 
o wszystkie dane. Dodała, że o zaistniałej sytuacji każdorazowo informowany był 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, który wyznaczał ostateczny termin dostarczenia 
sprawozdań. Zwróciła także uwagę na ograniczone zasoby kadrowe oraz lawinowy 
wzrost wniosków, które nie pozostawały bez znaczenia w kontekście powstałych 
opóźnień. 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Programy 
Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na lata 2014-2018 wyraźnie określały 
terminy, w jakich należało zrealizować obowiązek przekazania danych 
statystycznych w postaci sprawozdań o wydanych zezwoleniach na pracę 
cudzoziemców w RP (MPiPS-04/MRPiPS-04). Terminy te nie zostały przez 
Wojewodę zachowane. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej179, jeżeli badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie 
obowiązku, respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania prowadzącemu 
badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących 
danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach 
określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej. Należy nadto 
zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 58 ww. ustawy przekazanie danych statystycznych 
po oznaczonym terminie, sankcjonowane jest karą grzywny. 

(akta kontroli str. 1426-1435, 1874-1875, 1899-1900, 1916) 

                                                      
178 [1] 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.); [2] 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.); [3] 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.); [4] 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.); [5] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. 
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471). 
179 Dz. U. z 2018 r. poz. 997, ze zm. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w przedstawionym 
wyżej zakresie. W prowadzonych w WSOiC sprawach, niezgodne z art. 61 § 3 KPA 
ustalano datę wszczęcia postępowania administracyjnego. Według stanu na dzień 
10 grudnia 2018 r. pracownicy WSOiC „wszczynali” dopiero wnioski z grudnia 
2017 r. (rok opóźnienia). Spośród 73 zbadanych wniosków i zawiadomień 
związanych z procedowaniem spraw pobytowych cudzoziemców, jak również 
wydawaniem dokumentów cudzoziemcom: [1] w 95% spraw nie prowadzono na 
bieżąco metryki sprawy; [2] w 84% spraw przed wydaniem decyzji w sprawie nie 
umożliwiono stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań; [3] w 47% spraw nie udokumentowano odbioru decyzji 
pobytowej przez stronę; [4] w 29% spraw nie zawiadomiono strony o niezałatwieniu 
sprawy w terminie, nie podano przyczyny zwłoki, nie wskazano nowego terminu 
załatwienia sprawy; [5] w 19% spraw, pomimo złożonego żądania strony 
i dysponowania wystarczającym materiałem dowodowym pozwalającym na 
zakończenie sprawy, organ pozostawał w bezczynności przez okres od dwóch 
miesięcy do dwóch lat i ośmiu miesięcy; [6] w 18% spraw nie dokonano 
niezwłocznej rejestracji w systemie informatycznym „POBYT v.2” wpisów 
o złożonych wnioskach lub wydanych w związku z prowadzonymi postępowaniami 
rozstrzygnięciach; [7] w 16% spraw nie pouczono cudzoziemca pisemnie w języku 
dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu 
prawach i ciążących na nim obowiązkach; [8] w 4,1% spraw organ przyjął 
i rozpatrzył niekompletny wniosek oraz wezwał stronę do uzupełnienia wniosku 
pobytowego bez wskazania podstawy prawnej wezwania. Nadto, wielokrotnie 
wyznaczony pierwotnie przez organ termin załatwienia sprawy i okres jej 
prowadzenia były dłuższe niż okres dopuszczony przepisami prawa. Zagubiono 
również dokumentację cudzoziemca, w konsekwencji powodując pozostawienie jego 
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę bez rozpoznania, co było 
działaniem nierzetelnym. W sposób uprzywilejowany traktowano wybrane grupy 
cudzoziemców, umożliwiając im uzyskanie zezwolenia pobytowego w terminie 
znacznie odbiegającym od średniego czasu trwania postępowania w Urzędzie, 
naruszając zasadę określoną w art. 8 § 1 KPA. Rejestry zezwoleń na pobyt czasowy 
oraz zezwoleń na pracę, prowadzone w systemach informatycznych nie były 
rzetelne. Nie realizowano w pełni postanowień Szefa UdSC, o których mowa 
w art. 37 § 6 KPA, bowiem nie wyjaśniano przyczyn i nie ustalano osób winnych 
niezałatwienia sprawy w terminie, pomimo takiego zarządzenia Szefa UdSC. 
Nieterminowo przekazywano w okresie objętym kontrolą wszystkie półroczne 
sprawozdania statystyczne o wydanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców 
w RP. W WSOiC nie wprowadzono skutecznych mechanizmów mających na celu 
monitorowanie prowadzonych postępowań. 

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

1) Opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym ustalenia, dotyczące 
w szczególności realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców, wskazują na 
potrzebę rozważenia przez Wojewodę podjęcia działań wzmacniających w DUW 
kontrolę zarządczą, a to w celu urzeczywistnienia, określonego w art. 68 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych180, wymogu zapewnienia 
realizacji celów i zadań kierowanej jednostki sektora finansów publicznych w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

                                                      
180 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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2) Ujawnione nieprawidłowości, w tym nieprzestrzeganie terminów załatwienia 
sprawy, niepowiadamianie stron o zwłoce i o przyczynie niedotrzymania terminu do 
wydania decyzji, jak i niewywiązywanie się z obowiązków mających na celu 
zapewnienie jawności prowadzonych postępowań181 (m.in. poprzez umożliwienie 
stronom wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego), 
świadczą o lekceważeniu procedur oraz słabości kontroli wewnętrznej, które należą 
do zdefiniowanych przez NIK mechanizmów korupcjogennych. Wskazuje to także 
na nierzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników WSOiC prowadzących 
skontrolowane sprawy. 

3) Stwierdzone w toku kontroli NIK nieprawidłowości świadczą także o braku 
dostatecznego nadzoru po stronie Dyrektora WSOiC nad prawidłową realizacją 
zadań. Zgodnie z § 17.1 Regulaminu DUW182, dyrektor kieruje pracą komórki 
organizacyjnej Urzędu i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań należących do 
jej właściwości. Natomiast zgodnie z § 17.2 pkt 1 lit. a i b Regulaminu DUW, do 
obowiązków dyrektora w zakresie zadań realizowanych przez komórkę 
organizacyjną Urzędu, należą w szczególności: zapewnienie zgodności działania 
z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi Urzędu, a także organizacji 
pracy umożliwiającej efektywne, terminowe i rzetelne wykonywanie zadań. 

 Umożliwienie większej niż dotychczas liczbie cudzoziemców złożenie wniosku 1.
o legalizację pobytu w siedzibie DUW oraz uzyskanie stempla w paszporcie, 
o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. 

 Dokonanie zmian w internetowym systemie rezerwacji wizyt w WSOiC pod 2.
kątem skrócenia czasu oczekiwania na możliwość złożenia wniosku 
o legalizację pobytu oraz umożliwienia rezerwacji wizyty w języku innym niż 
język polski. 

 Dostosowanie wykorzystywanych w WSOiC rozwiązań organizacyjnych, 3.
związanych z przyjmowaniem wniosków od cudzoziemców, do zasady równego 
traktowania stron postępowania administracyjnego, określonej w art. 8 § 1 KPA. 

 Zwiększenie możliwości uzyskania przez stronę postępowania informacji 4.
o toczącej się sprawie administracyjnej, mając na względzie naczelne zasady 
KPA, o których mowa w art. 8-11 KPA. 

 Poszerzenie możliwości komunikowania się z cudzoziemcami poprzez 5.
udostępnianie broszur i informatorów (w tym w językach obcych) oraz 
zamieszczanie na stronie internetowej DUW aktualnych i kompletnych pouczeń 
o prawach i obowiązkach cudzoziemców. 

 Zabezpieczanie dokumentacji przyjmowanej w sprawach związanych 6.
z cudzoziemcami pod kątem ochrony danych osobowych. 

 Kontynuowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji kadrowej WSOiC, 7.
w tym ukierunkowanych na ograniczenie fluktuacji pracowników, jak również 
zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników do obsługi cudzoziemców 
w pomieszczeniu tzw. atrium. 

 Sporządzanie opisów stanowisk pracy dla nowotworzonych miejsc pracy 8.
w WSOiC oraz zaznajamianie pracowników z tymi opisami, a także włączanie 
zakresów obowiązków pracowników do ich akt osobowych. 

 Kwalifikowanie jako ponaglenia, tj. zgodnie z art. 37, w związku z art. 234 pkt 1 9.
KPA, pism dotyczących przewlekłości lub bezczynności organu, wpływających 
w trakcie postępowania administracyjnego. 

                                                      
181 Przepisy KPA jednoznacznie wskazują, że organ powinien zapewnić stronie pełną wiedzę o stanie postępowania. 
182 Załącznik do zarządzenia nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r., ze zm. 

Wnioski 
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 Monitorowanie obowiązku przekazywania otrzymanych ponagleń do organu 10.
wyższego stopnia (Szefa UdSC) nie później niż w terminie 7 dni od ich wpływu 
wraz z ustosunkowaniem się do tego ponaglenia, stosownie do art. 37 § 4 KPA. 

 Rozważenie uwzględniania terminowości realizacji zadań przy podziale nagród 11.
pieniężnych dla pracowników WSOiC. 

 Przyjmowanie i rozpatrywanie kompletnych wniosków cudzoziemców, 12.
a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywanie strony do 
uzupełnienia wniosku ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej. 

 Zapewnienie i stworzenie warunków organizacyjno-technicznych do: 13.
a) prawidłowego ustalania w prowadzonych sprawach daty wszczęcia 

postępowania administracyjnego, stosownie do art. 61 § 3 KPA, 
b) rzetelnego i bieżącego prowadzenia metryk spraw, zgodnie z art. 66a § 3 

KPA, w celu sprawnego identyfikowania osób i czynności podejmowanych 
w postępowaniach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców, 

c) umożliwienia stronie postępowania, przed wydaniem decyzji w sprawie, 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań, stosownie do art. 10 § 1 KPA, 

d) każdorazowego informowania stron postępowania o niezałatwieniu sprawy 
w terminie, przed jego upływem, zgodnie z art. 36 KPA, oraz pouczania 
stron postępowania o prawie do wniesienia ponaglenia, do czego 
zobowiązuje art. 36 § 1 KPA, 

e) wydawania decyzji administracyjnych w terminie wskazanym 
w postanowieniu Szefa UdSC, o którym mowa w art. 37 § 6 pkt 2 lit. a KPA, 

f) każdorazowego wydawania rozstrzygnięcia procesowego w związku ze 
złożeniem przez stronę wniosku w sprawie, stosownie do art. 104 § 1 KPA. 

 Uzupełnienie akt spraw o dowody potwierdzające fakt odbioru decyzji 14.
administracyjnej przez stronę oraz skrupulatne przestrzeganie tego obowiązku 
we wszystkich prowadzonych postępowaniach. 

 Podjęcie działań zmierzających do terminowego załatwiania spraw dotyczących 15.
wydawanych cudzoziemcom zezwoleń na pobyt i na pracę, w tym poprzez 
wdrożenie skutecznych narzędzi nadzoru nad terminowością wykonywanych 
zadań przez pracowników WSOiC, celem ograniczenia liczby ponagleń i skarg 
na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowań. 

 Zapewnienie właściwego prowadzenia spraw poprzez: 16.
a) pisemne pouczanie cudzoziemców, w zrozumiałym dla nich języku, 

o aktualnych zasadach i trybie postępowania w sprawie oraz 
o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach, stosownie 
do art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, 

b) rzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych, tj. zawierających wszystkie 
wymagane elementy, wskazane w art. 118 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, 
oraz posiadających uzasadnienie zgodne ze stanem faktycznym, jak 
również obejmujących prawidłowe daty ich wydania, 

c) informowanie starosty właściwego ze względu na miejsce pobytu 
cudzoziemca o cofnięciu jego zezwolenia na pobyt czasowy i na pracę, 
stosownie do dyspozycji art. 124 ustawy o cudzoziemcach, 

d) właściwe wyznaczanie stronom postępowania administracyjnego terminów 
na załatwienie sprawy, stosownie do art. 210 i art. 223 ustawy 
o cudzoziemcach, oraz art. 35 KPA. 
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 Rzetelne dokumentowanie opinii o wnioskach pobytowych cudzoziemców, 17.
zawierających informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium RP i jego pobyt 
mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosownie do art. 109 ust. 1 
ustawy o cudzoziemcach. 

 Podjęcie działań zmierzających do usprawnienia procesu wydawania decyzji 18.
w przedmiocie legalizacji pobytu i pracy, poprzez ograniczenie przypadków 
opieszałości w podejmowaniu czynności niewymagających szczegółowej analizy 
zgromadzonej dokumentacji. 

 Nałożenie na pracowników WSOiC obowiązku niezwłocznego rejestrowania 19.
w systemie informatycznym „POBYT v.2” danych o złożonych wnioskach lub 
wydanych rozstrzygnięciach, z których korzystają także służby odpowiedzialne 
bezpieczeństwo publiczne. 

 Rzetelne prowadzenie rejestrów zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na 20.
pracę w systemach informatycznych „POBYT v.2” oraz „ZC SYRIUSZ”. 

 Każdorazowe badanie spraw związanych z wniesieniem ponaglenia na 21.
bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania, w przypadku 
których Szef UdSC zarządził wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych, pod 
kątem ewentualnego naruszenia obowiązków członka korpusu służby cywilnej, 
w tym sprawnego i terminowego wykonywania powierzonych zadań. 

 Terminowe przekazywanie do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 22.
półrocznych sprawozdań statystycznych o wydanych zezwoleniach na pracę 
cudzoziemców. 

 Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami WSOiC, celem: 23.
a) dochowywania terminu na załatwienie skargi, określonego w art. 237 § 1 

KPA, 
b) niedopuszczania do sytuacji związanej z zagubieniem dokumentacji 

cudzoziemca i umieszczaniem niewłaściwej daty (prezentaty) na wniosku 
w sprawie legalizacji pracy cudzoziemca. 

 Rozważenie zapewnienia szkoleń pracownikom WSOiC w zakresie przepisów 24.
proceduralnych KPA oraz ustawy o cudzoziemcach. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. 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. 

Wrocław, dnia 31 stycznia 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontrolerzy: p.o. Dyrektor 
Radosław Kujawiński Marcin Kaliński 

Doradca ekonomiczny 

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

  
Lech Kowalczyk 

Doradca ekonomiczny 

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