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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław 
(dalej: „Urząd” lub „PUP”). 
 
Marzena Horbaczewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 
(dalej: „Dyrektor Urzędu”), od dnia 2 listopada 2010 r. i nadal. 
 
1. Adekwatność organizacji, poziomu zasobów i polityki informacyjnej urzędów 

administracji publicznej oraz ich współpracy z innymi instytucjami w zakresie 
obsługi cudzoziemców. 

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

3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców. 
 
Od dnia 1 maja 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w 2018 r.1. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura we Wrocławiu 
 
Waldemar Zimoch, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWR/221/2018 z dnia 11 października 2018 r. 

Marcin Kaliński, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LWR/220/2018 z dnia 11 października 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 
 

                                                      
1 3 grudnia 2018 r. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. (dalej: „ustawa o NIK”). 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą struktura organizacyjna Urzędu odpowiadała 
realizowanym zadaniom, określonym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4 (dalej: „ustawa o promocji 
zatrudnienia”). Organizacja pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej, Działu Ewidencji 
i Działu Świadczeń Urzędu umożliwiała realizację zadań starosty związanych 
z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
(dalej: „RP”) i ich obsługą. Zadania z kontrolowanego zakresu przypisane były 
właściwym komórkom organizacyjnym oraz realizowane na podstawie 
dostosowanego do tych zadań i aktualnego Regulaminu organizacyjnego PUP. 

Urząd posiadał odpowiednie warunki lokalowe do realizacji zadań będących 
przedmiotem kontroli, a także punkt informacyjny i system zarządzania ruchem 
kolejkowym, umożliwiające sprawną obsługę klientów oczekujących na załatwienie 
swojej sprawy. 

Kwalifikacje pracowników Urzędu były zgodne z wymaganiami wynikającymi z opisu 
stanowiska pracy oraz z odpowiednich przepisów prawa. Zasoby kadrowe Urzędu, 
związane z obsługą spraw dotyczących cudzoziemców, były wystarczające 
i zapewniały w latach 2014-2017 sprawną i terminową obsługę interesantów. 
Jednakże wzrost poziomu zatrudnienia w Urzędzie nie wyeliminował w całości 
wszystkich problemów, które ujawniły się na początku 2018 r. I tak, z powodu liczby 
zatrudnionych pracowników, niewspółmiernej do liczby wpływających i załatwianych 
spraw związanych z cudzoziemcami, Urząd nie zawsze dotrzymywał terminów 
wydawania dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca na terytorium 
RP. Wynikiem zaistniałej sytuacji były złożone ponaglenia, dotyczące w sumie 
65 osób. Zarzucano w nich, że postępowania Urzędu, wszczęte na skutek złożenia 
przez przedsiębiorców oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, nie zostały rozpatrzone w terminie siedmiu dni roboczych, 
wskazanym w art. 88z ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia. Rozpatrujący te 
ponaglenia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: „Minister Rodziny”) 
uznał każdorazowo, że Urząd dopuścił się bezczynności. 

Środki na wydatki budżetowe związane z realizacją zadań objętych kontrolą były 
wystarczając w stosunku do potrzeb i zapewniały ich realizację. Realizując te 
zadania Urząd współpracował z innymi organami i instytucjami. 

Pomimo że w Urzędzie nie określono w sposób formalny planów działania 
w zakresie zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, 
a także nie opracowano standardów obsługi klienta (cudzoziemców 
i przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców), nie sformalizowano polityki 
zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich oraz polityki informacyjnej w zakresie 
obsługi cudzoziemców – to pracownicy Urzędu prawidłowo, w ramach 
obowiązujących przepisów prawa oraz tzw. dobrych praktyk, obsługiwali samych 
cudzoziemców, jak i przedsiębiorców ich zatrudniających. 

W Urzędzie nie prowadzono szkoleń związanych z tematyką kontroli 
i dedykowanych dla pracodawców lub cudzoziemców, jednakże PUP właściwie 
komunikował się ze swoimi petentami za pośrednictwem środków dostępnych 
w jego siedzibie i na jego stronie internetowej, a także na różnych spotkaniach 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, ze zm. 
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i konferencjach oraz targach pracy, gdzie poruszano tematykę związaną 
z zatrudnieniem przez pracodawców cudzoziemców na terytorium RP. 

Wyniki przeprowadzonych w toku kontroli badań kwestionariuszowych wśród 
przedsiębiorców powierzających wykonanie pracy cudzoziemcom, wskazały na 
wysoki poziom ich zadowolenia z obsługi przez pracowników Urzędu. 

Urząd prawidłowo realizował zadania związane z wydawaniem informacji 
dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, zezwoleń na 
pracę sezonową i ewidencją oświadczeń podmiotów powierzających wykonywanie 
pracy cudzoziemcom. Rzetelnie wywiązał się także z obowiązku przekazania na 
rachunek budżetu państwa dochodów wynikających z tychże zadań. Prowadzone na 
bieżąco rejestry zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi były rzetelne. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: (a) niewłaściwej kwalifikacji 
pięciu skarg, które – stosownie do art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego5 (dalej: „KPA”) – powinny być 
rozpatrywane jako ponaglenia; (b) dwóch przypadków nierzetelnej, bo opieszałej 
realizacji przez Urząd wymogu zawiadamiania Wojewody Dolnośląskiego 
o zarejestrowaniu cudzoziemca jako osoby bezrobotnej; (c) pojedynczego 
przypadku wydania po terminie ustawowym informacji starosty o możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 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. Urząd jest samorządową jednostką organizacyjną, działającą na podstawie 
porozumienia między Starostą Wrocławskim, a Prezydentem Wrocławia z dnia 
31 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań 
publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego. Obszarem działania PUP jest 
Wrocław – miasto na prawach powiatu oraz Powiat Wrocławski. Urząd realizuje 
zadania m.in. w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej. 

W okresie objętym kontrolą Urząd działał w oparciu o Statut PUP7 oraz Regulamin 
organizacyjny PUP8. 

W Statucie PUP określono m.in. cele i zadania Urzędu. Do zadań Urzędu należało 
w zakresie objętym kontrolą w szczególności: [1] udzielanie pomocy bezrobotnym 
i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu 
pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, [2] badanie 
i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem 

                                                      
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 
6 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. 
7 Nadany uchwałą nr LIV/1567/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu 
PUP, ze zm. 
8 Wprowadzony zarządzeniami nr: 12/2012, 10/2014, 1/2015, 1/2016, 2/2017 i 8/2018 Dyrektora Urzędu, 
odpowiednio z dnia: 25 czerwca 2012 r., 14 lipca 2014 r., 2 lutego 2015 r., 4 stycznia 2016 r., 17 stycznia 2017 r. 
i 9 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego PUP. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, [3] inicjowanie, organizowanie 
i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji 
bezrobotnych, [4] opracowanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

Regulamin organizacyjny PUP określał strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres 
działania, podział czynności i odpowiedzialności pracowników. W okresie objętym 
kontrolą regulamin ten był aktualizowany corocznie. W ramach struktury 
organizacyjnej wydzielono Centrum Aktywizacji Zawodowej9 (dalej: „CAZ”), w skład 
której wchodził: [1] Dział Instrumentów Rynku Pracy, [2] Dział Pośrednictwa 
i Poradnictwa, [3] Dział Rozwoju Zawodowego, a także [4] Samodzielne Stanowisko 
Pracy ds. Projektów Rynku Pracy. Urząd nie posiadał osobnego regulaminu 
wewnętrznego dla CAZ oraz innych komórek organizacyjnych. 

Całość zadań związanych ze sprawami dotyczącymi cudzoziemców, wynikająca 
z ustawy o promocji zatrudnienia, została w kontrolowanym okresie przypisana 
odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu. W Regulaminie organizacyjnym 
PUP, CAZ przypisano m.in. następujące zadania: [1] badanie i analizowanie sytuacji 
na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na 
pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 
oraz [2] realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców 
pracy na terytorium RP. Z kolei zadanie polegające na zawiadamianiu organów 
Staży Granicznej lub wojewody o dokonaniu rejestracji cudzoziemca jako osoby 
bezrobotnej przypisano do Działu Ewidencji. Natomiast realizowanie zadań 
związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium RP 
powierzono Działowi Świadczeń. 

W okresie objętym kontrolą Urząd, za pośrednictwem CAZ, do końca 2017 r., 
zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, dokonywał czynności wpisywania do 
ewidencji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 
oraz wydawał informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy, w ramach procedury wydawania zezwolenia na pracę dla 
cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 r. Urząd, w ramach procedury administracyjnej, 
wpisywał oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 
ewidencji oświadczeń10 oraz wydawał zezwolenie na pracę sezonową11, a także 
wydawał informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy12. 

(akta kontroli str. 5-160, 190) 

1.2. W latach objętych kontrolą Urząd nie sporządzał, ani nie zlecał wykonania 
opracowań, analiz, prognoz i materiałów informacyjnych dotyczących sytuacji 
migracyjnej cudzoziemców w powiecie. 

Do końca 2017 r. PUP prowadził i przekazywał Ministrowi Rodziny miesięczną 
sprawozdawczość dotyczącą rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi. Od stycznia 2018 r., w związku 
z wprowadzonymi zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia, Minister Rodziny 
opracował i udostępnił broszury informacyjne o nowych przepisach dotyczących 
cudzoziemców, które rozmieszczono w Urzędzie w punktach informacyjnych. 

(akta kontroli str. 161-165) 

                                                      
9 CAZ – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Urzędu na prawach wydziału, która realizowała zadania 
w zakresie instrumentów rynku pracy oraz usług rynku pracy, w tym poradnictwa pracy, pośrednictwa pracy 
i szkoleń, projektów rynku oraz ich promocji. 
10 Art. 88z ustawy o promocji zatrudnienia. 
11 Art. 88n-88y ustawy o promocji zatrudnienia. 
12 Art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia. 
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1.3. Urząd czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
Obsługa pracodawców deklarujących zamiar zatrudnienia cudzoziemców odbywała 
się w CAZ, w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa, na parterze i drugim piętrze. Nie 
wszystkie pomieszczenia otwarte były dla pracodawców i cudzoziemców 
w godzinach urzędowania, co było zgodne z polityką bezpieczeństwa 
(pomieszczenia ochrony, czy też serwerownia). 

W zależności od załatwianej sprawy poszczególne pomieszczenia obsługi były 
otwarte w następujących godzinach: 
a) od 8:00 do 13:00 – wydawanie zezwoleń na pracę sezonową13 (pozostały czas 

pracy pracownicy przeznaczali na wpisywanie wniosków do ewidencji, ich 
analizę i przygotowanie decyzji administracyjnych – zezwoleń), 

b) od 12:00 do 15:30 – rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi14 (czas do godziny 12:00 pracownicy przeznaczali na wpisywanie 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 
oświadczeń i przygotowywali dokumenty do wydawania), 

c) od 8:00 do 15:30 – obsługa pracodawców zgłaszających oferty pracy i wnioski 
o przygotowanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy, w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na 
pracę cudzoziemca15. 

W ramach przeprowadzonych oględzin miejsc obsługi cudzoziemców 
i przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców16 stwierdzono, że w Urzędzie 
zapewnione były właściwe warunki do ich obsługi. W pomieszczeniach tych 
znajdowały się samodzielne stanowiska, każde wyposażone w komputer 
z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej oraz urządzenia wielofunkcyjne, 
tj. kserokopiarkę i faks. Wszystkie stanowiska były oddzielone ściankami 
działowymi, co zapewniało poufność w załatwianiu spraw. Jednocześnie w Urzędzie 
zainstalowany był system kolejkowy, co umożliwiało na każdym stanowisku 
automatyczne przywołanie kolejnego klienta. Pracodawcy, jak i cudzoziemcy, 
oczekujący na załatwienie sprawy mieli przed pomieszczeniami obsługi do 
dyspozycji poczekalnie, które posiadały odpowiednią liczbę krzeseł i stolików. 
W poczekalniach znajdowały się również stojaki z materiałami informacyjnymi oraz 
odpowiednimi formularzami. Automaty do pobierania biletów, w ramach systemu 
kolejkowego, znajdowały się w każdej poczekalni. Równocześnie na stronie 
internetowej Urzędu każdy klient mógł zweryfikować jak długa w danej chwili była 
kolejka do poszczególnego okienka (stanowiska obsługi). Wyświetlacze związane 
z systemem kolejkowym umieszczone były zarówno w poczekalni, jak i w pokojach 
obsługi. W pomieszczeniach tych, jak i w całym obiekcie, działała sprawnie 
wentylacja oraz klimatyzacja. 

Na parterze budynku PUP został również usytuowany punkt informacyjny dla 
klientów wyposażony w komputer, telefon, ulotki i broszury informacyjne oraz wzory 
obowiązujących dokumentów. 

Dyrektor Urzędu podała, że w przypadku zmiany przepisów prawa powodujących 
zwiększenie się liczby klientów, planuje powiększyć obszar obsługi klienta o kolejną 
salę i stanowiska na parterze budynku. 

(akta kontroli str. 166-189) 

1.4. W latach 2014-2017, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, plan 
zatrudniania w etatach utrzymywał się w Urzędzie na podobnym poziomie i wynosił 
                                                      
13 6 stanowisk pracy. 
14 13 stanowisk pracy. 
15 7 stanowisk pracy. 
16 W dniu 19 października 2018 r. 



 

7 

między 208 a 210 etatów. Jedynie w 2018 r. ich liczba wzrosła i na dzień 
31 września 2018 r. wyniosła 218 etatów. W tym samym okresie stan faktyczny 
osób zatrudnionych utrzymywał się na podobnym poziomie i wynosił od 195 do 
200 etatów, w tym liczba etatów zajmowanych przez pracowników CAZ wynosiła od 
118 do 126. Liczba zatrudnionych osób, pracujących w CAZ, zajmującym się 
pośrednictwem i poradnictwem, mająca bezpośredni lub pośredni kontakt 
z pracodawcami zatrudniającymi cudzoziemców lub samymi cudzoziemcami, 
wynosiła w okresie objętym kontrolą odpowiednio: 46, 66, 65, 68 i 72 pracowników. 
Wzrost zatrudnienia na przełomie lat 2014-2015 o 17 etatów był podyktowany 
zmianą przepisów prawa. 

Do pomocy w sprawach dotyczących obsługi pracodawców zatrudniających 
cudzoziemców, jak i samych cudzoziemców, Urząd w latach objętych kontrolą 
przyjmował stażystów. W poszczególnych latach 2014-2016 po jednym stażyście, 
a w 2017 r. dwóch stażystów. Natomiast w 2018 r. zatrudniono pomoc 
administracyjną (jedna osoba) i stażystę. Na jednego pracownika zajmującego się 
sprawami związanymi z cudzoziemcami17 przypadało: [1] w 2014 r. – 3 338 spraw, 
[2] w 2015 r. – 4 118 spraw, [3] w 2016 r. – 7 648 spraw, [4] w 2017 r. – 
9 145 spraw, [5] do 31 września 2018 r. – 4 196 spraw. 

(akta kontroli str. 191-192) 

W okresie objętym kontrolą zawarto łącznie 12 umów cywilnoprawnych, które nie 
dotyczyły spraw związanych z obsługą cudzoziemców. Tylko jedna z nich dotyczyła 
pracownika Urzędu, bowiem w 2015 r. pod nieobecność radcy prawnego, pracownik 
posiadający uprawnienia radcy prawnego, sporządził odpowiedź na skargę 
o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego. 
Ponieważ w postępowaniu przed Sądem Najwyższym istnieje przymus adwokacko-
radcowski, a pracownik nie posiadał w swoim zakresie ww. obowiązków, zaistniała 
potrzeba zawarcia z nim umowy zlecenia. 

(akta kontroli str. 193-215) 

Urząd wielokrotnie prowadził nabory, w tym na stanowiska pracy związane 
z obsługą pracodawców zatrudniających cudzoziemców. W 2015 r. przeprowadzono 
9 naborów na 13 stanowisk, z czego zatrudniono 6 osób, w 2016 r. przeprowadzono 
20 naborów na 22 stanowiska, z czego przyjęto do pracy 14 osób, a w 2017 r. 
przeprowadzono 10 naborów na 12 stanowisk i zatrudniono 8 osób. Natomiast do 
końca września 2018 r. Urząd przeprowadził 26 naborów na w sumie 46 stanowisk, 
z czego przyjęto 9 osób (jeden nabór z dnia 20 września 2018 r. nie został w trakcie 
kontroli NIK rozstrzygnięty). 15 postępowań z 26 przeprowadzonych w 2018 r. 
dotyczyło zatrudnienia na zastępstwo. Przyczyną tak nielicznego przyjęcia 
kandydatów do pracy przez Urząd były słabe wyniki egzaminów pisemnych na 
poszczególne stanowiska pracy, niespełniające założonych kryteriów, lub brak 
złożenia przez kandydatów ofert na wskazane przez Urząd miejsce pracy. 

Na podstawie wybranej losowo próbie pracowników CAZ18, którzy zajmowali się 
obsługą pracodawców zatrudniających cudzoziemców, jak i samych cudzoziemców, 
stwierdzono, że Urząd posiadał opracowane dla nich opisy stanowisk i zakresy 
czynności, a także, że w okresie objętym kontrolą dokumenty te były aktualizowane. 
Kwalifikacje tych pracowników odpowiadały wymaganiom określonym 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

                                                      
17 Suma spraw – wnioski o wydanie informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową. 
18 15 pracowników. 



 

8 

pracowników samorządowych19. Wszyscy pracownicy Urzędu, którzy 
w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie mieli do czynienia ze sprawami 
związanymi z cudzoziemcami, posiadali wyższe wykształcenie. Ukończyli oni 
w szczególności takie kierunki jak: pedagogika, socjologia, ekonomia, psychologia, 
stosunki międzynarodowe, czy też administracja. Większość pracowników 
deklarowało znajomość języków obcych na poziomie słabym lub średnim. Jedynie 
11 ze 126 posiadało udokumentowaną znajomość języka angielskiego (6 osób), 
niemieckiego (4 osoby) i rosyjskiego (jedna osoba). 

W latach 2014-2018 PUP zorganizował łącznie 5 szkoleń dla pracowników 
w temacie związanym z obsługą cudzoziemców. We wszystkich tych szkoleniach 
łącznie zostało przeszkolonych 90 osób. Były to następujące szkolenia: 
[1] „Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium Polski w świetle znowelizowanych 
przepisów dla pracowników publicznych służb zatrudnienia”20; [2] „Wdrożenie 
dyrektywy 2014/36/UE – projekt regulacji w sprawie zezwoleń na pracę 
krótkoterminową i sezonową wydawanych przez starostę”21; [3] „Zastosowanie 
przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego w realizowaniu zadań 
związanych z wdrożeniem dyrektywy 2014/36/UE w sprawie zezwoleń na pracę 
krótkoterminową i sezonową wydawanych przez starostę”22; [4] „Nowe zadania 
publicznych służb zatrudnienia w odniesieniu do cudzoziemców od dnia 1 stycznia 
2018 r. – wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz nowe zasady rejestracji 
oświadczeń o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy”23; [5] „Zadania 
publicznych służb zatrudnienia w odniesieniu do cudzoziemców – studium 
przypadków”24. 

(akta kontroli str. 216-271) 

1.5. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Dziale Pośrednictwa 
i Poradnictwa CAZ, mających bezpośredni kontakt z cudzoziemcami w latach 
objętych kontrolą, przedstawiały się następująco: w 2014 r. – 1 173,5 tys. zł, 
w 2015 r. – 1 927,6 tys. zł, w 2016 r. – 1 986,3 tys. zł, w 2017 r. – 2 320,6 tys. zł, 
a do 31 września 2018 r. – 1 603,9 tys. zł. Stanowiło to odpowiednio w 2014 r. – 
15,2%, w 2015 r. – 23,1%, w 2016 r. – 22,3%, w 2017 r. – 22,9% i w 2018 r. – 
22,5% kwoty funduszu wynagrodzeń Urzędu. 

W latach 2014-2017 PUP nie występował o dodatkowe środki finansowe na 
wynagrodzenia dla pracowników, jednakże w 2018 r. skierował pisma do Sekretarza 
Miasta Wrocławia o wzmocnienie realizacji zadań dotyczących obsługi 
cudzoziemców, poprzez zwiększenie funduszu wynagrodzeń Urzędu o kwotę 
409,0 tys. zł, w tym 159,0 tys. zł na dodatki specjalne oraz 250 tys. zł na dodatkowe 
cztery etaty dla pracowników. Urząd w związku z tym wystąpieniem uzyskał 
dodatkowe środki, zgodnie z wnioskiem. 

Urząd w latach 2015-2018 dokonywał nakładów finansowych związanych 
z modernizacją systemu kolejkowego w wysokości 23,1 tys. zł. Z kolei w ramach 
modernizacji pomieszczeń związanych z obsługą pracodawców zatrudniających 
cudzoziemców PUP zakupił również urządzenie wielofunkcyjne w 2015 r. o wartości 
30,0 tys. zł. 

                                                      
19 Dz. U. poz. 936; obowiązujące od dnia 19 maja 2018 r., które zastąpiło poprzednio obowiązujące 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, ze zm.). 
20 W dniu 28 września 2015 r. 
21 W dniu 18 czerwca 2016 r. 
22 W dniach 8, 9, 14, 15, 16 i 17 listopada 2016 r. 
23 W dniu 18 listopada 2017 r. 
24 W dniu 9 czerwca 2018 r. 
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W okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki ograniczenia, bądź 
odstąpienia od realizacji zadań związanych z obsługą pracodawców zatrudniających 
cudzoziemców, jak i samych cudzoziemców, z powodu niewystarczających środków 
finansowych. Jednocześnie Urząd nie wydawał środków finansowych na usługi obce 
związane z tłumaczeniem dokumentów, analizy, doradztwo, czy też na 
wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego. 

(akta kontroli str. 272-285) 

1.6. W trakcie przeprowadzonych oględzin25, w siedzibie Urzędu zamieszczone były 
informacje dla klientów załatwiających sprawy. Na tablicach informacyjnych 
i drzwiach wejściowych do pomieszczeń obsługi klienta zawieszone były informacje 
związane z zatrudnieniem cudzoziemca. Na tablicach informacyjnych umieszczone 
były również wzory dokumentów, pouczenia dla cudzoziemców o zasadach i trybie 
postępowania administracyjnego oraz o przysługujących im prawach. Informacje 
dotyczące procedury rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi i wydawania zezwoleń na pracę sezonową, broszury oraz wzory 
druków udostępnione były również na stronie internetowej PUP26 oraz za 
pośrednictwem numeru telefonicznego „Zielona Linia”27, pod którym udzielane były 
informacje na temat obsługiwanych spraw. 

W przypadku obsługi pracodawców deklarujących zatrudnienie cudzoziemców 
Urząd nie stosował elektronicznej rezerwacji terminu wizyty. Wnioski, oświadczenia, 
oferty pracy, itp. można było złożyć przez 7 dni w tygodniu drogą elektroniczną 
poprzez stronę internetową Urzędu, e-mailowo lub przez e-PUAP, a także osobiście 
w kancelarii Urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
W przypadku zakończeniu sprawy i możliwości odbioru dokumentów, pracodawcy 
informowani byli przez pracownika Urzędu telefonicznie, e-mailem lub poprzez SMS. 

(akta kontroli str. 166-189) 

1.7. W latach objętych kontrolą Urząd w ramach przeprowadzanej obsługi 
pracodawców zatrudniających cudzoziemców współpracował na zasadzie wymiany 
informacji i potwierdzenia autentyczności zarejestrowanych oświadczeń 
w szczególności z placówkami Straży Granicznej, konsulatami oraz Państwową 
Inspekcją Pracy, a także Wojewodą Dolnośląskim. Współpraca ta nie była 
sformalizowana i wynikała wprost z przepisów prawa. 

Z analizy dokumentów Urzędu wynikało, że jednym z działań PUP było cykliczne 
przekazywanie do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wykazu 
pracodawców, którzy w okresie półrocznym rejestrowali w Urzędzie ponad 
200 oświadczeń dotyczących zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi. 

(akta kontroli str. 286-402) 

1.8. Pracownicy PUP nie brali udziału w projektach, czy też programach na rzecz 
cudzoziemców. 

W 2016 r. Urząd został wytypowany i zaproszony do współpracy przez IOM – 
Międzynarodową Organizację Migracyjną, Agencję ONZ do spraw migracji 
w obszarze udzielania pomocy w podjęciu pracy zarobkowej pracownikom z Gruzji. 
Powyższa współpraca była realizowana w latach 2016-2017 i jak wynikało 
z prowadzonej dokumentacji, skutkowała podjęciem pracy przez 30 pracowników. 

Pracownicy Urzędu również w latach 2014-2018 kilkukrotnie brali udział 
w spotkaniach inicjowanych przez działającą we Wrocławiu Fundację Ukraina. 

                                                      
25 W dniu 19 października 2018 r. 
26 http://wroclaw.praca.gov.pl/ [dostęp: 19 października 2018 r.]. 
27 Numer 19524. 
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Celem spotkań było przekazanie informacji o bieżących działaniach Urzędu, jak 
i obowiązujących przepisach prawa, które miały na celu umożliwić pracodawcom 
uzyskanie szybszej i bezproblemowej legalizacji zatrudnienia cudzoziemca. 

(akta kontroli str. 286-288, 513, 516) 

1.9. W latach 2014-2017 do Urzędu nie wpłynęły skargi, wnioski, czy też petycje 
dotyczące organizacji, zasobów, polityki informacyjnej lub współpracy z innymi 
instytucjami. Natomiast w 2018 r. do Urzędu wpłynęło 8 skarg. Trzy z nich dotyczyły 
bezpośrednio działań związanych z obsługą pracodawców zatrudniających 
cudzoziemców. Każdy z przypadków dotyczył tego samego problemu, a mianowicie 
zbyt małej liczby wydawanych numerków w biletomatach usytuowanych w punktach 
obsługi, związanych z elektroniczną rejestracją miejsca w kolejce. Pozostałe skargi 
dotyczyły przewlekłości i długiego oczekiwania na rejestrację oświadczeń, jak 
również długiego oczekiwania na wydanie oświadczeń związanych z powierzeniem 
pracy cudzoziemcowi. Każdą z tych skarg Urząd samodzielnie rozpatrzył 
w wymaganym przepisami prawa terminie. 

Natomiast za pośrednictwem Urzędu w pismach skierowanych do Wojewody 
Dolnośląskiego dwóch pracodawców złożyło w dniach 22 i 28 lutego 2018 r. trzy 
ponaglenia. W ponagleniach tych zarzucano PUP, że postępowanie które Urząd 
wszczął na skutek złożenia oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi nie zostało rozpatrzone w terminie wskazanym w art. 88z ust. 4 
ustawy o promocji zatrudnienia. W rzeczonych ponagleniach liczba spraw związana 
z opóźnieniami dotyczyła łącznie 65 osób. W każdym z postanowień wydanych na 
tę okoliczność przez Ministra Rodziny uznano, że Urząd dopuścił się bezczynności, 
stwierdzono jednocześnie, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym 
naruszeniem prawa, a także zarządzono, iż Urząd ma podjąć środki zapobiegawcze 
bezczynności w przyszłości. 

(akta kontroli str. 403-497) 

1.10. W ramach napotykanych trudności związanych z obsługą pracodawców 
zatrudniających cudzoziemców, mając na uwadze udzielanie pracodawcom 
profesjonalnej pomocy przez pracowników Urzędu, PUP w przypadku wątpliwości 
dotyczących przepisów prawa zwracał się kilkukrotnie do Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o udzielanie dodatkowych informacji. Natomiast 
w przypadku wątpliwości związanych z legalnością pobytu cudzoziemca Urząd 
współpracował z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu28. 

Ponadto pracownicy Urzędu mający do czynienia ze sprawami dotyczącymi 
zatrudnienia cudzoziemców byli przeszkoleni przez Straż Graniczną w zakresie 
dotyczącym weryfikacji dokumentów związanych z legalnym pobytem cudzoziemca 
na terytorium RP. 

Jednym z istotnych problemów jakie pojawiały się w ramach współpracy z innymi 
instytucjami, takimi jak Straż Graniczna lub konsulaty, była weryfikacja legalności 
dokumentów przedstawianych przez cudzoziemca wjeżdżającego do RP. Brak 
wglądu do systemów informatycznych w konsulatach i na przejściach granicznych 
powodował, że cała weryfikacja musiała być dokonywana w Urzędzie, co wymagało 
od pracowników Urzędu szybkości działania, tj. sprawnej obsługi zapytań 
i udzielania niezwłocznej odpowiedzi przekazywanej drogą e-mailową lub faksem. 
Zdarzało się, że pracownicy Urzędu musieli wracać do pracy po godzinach pracy 
i weryfikować zapytanie, ponieważ cudzoziemiec będący na przejściu granicznym 
nie mógł go przekroczyć przed wcześniejszą weryfikacją legalności dokumentów 
przez niego przedkładanych. 
                                                      
28 Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 
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Dyrektor Urzędu podała, że w 2019 r. istotnym problemem w działalności Urzędu 
może być brak miejsca do przechowywania zarchiwizowanej dokumentacji 
związanej z zatrudnieniem cudzoziemców z uwagi na ograniczone możliwości 
lokalowe i zwiększającą się liczbę dokumentów wpływających do Urzędu. 

(akta kontroli str. 1091-1094, 1099-1100) 

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

Urząd niewłaściwie zakwalifikował i rozpatrzył pięć pism29 zatytułowanych „skarga”, 
bo w oparciu o przepisy Działu VIII KPA, tj. w postępowaniu skargowym, pomimo że 
powinny być one zakwalifikowane jako ponaglenie, o którym mowa w art. 37 KPA. 
Przedmiotowe pisma dotyczyły bowiem w swej treści przewlekłości i długiego 
oczekiwania na rejestrację oświadczeń, jak również długiego oczekiwania na 
wydanie oświadczeń związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcowi. Zgodnie 
z art. 222 KPA o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, 
a nie jego forma zewnętrzna. Jeśli zatem pismo strony zostało zatytułowane 
„skarga”, ale dotyczy okoliczności, o których mowa w art. 37 § 1 KPA (bezczynność 
lub przewlekłość), to powinno być potraktowane jako ponaglenie. 

Dyrektor Urzędu wyjaśniła m.in., że kwalifikacja ww. pism nastąpiła na podstawie 
art. 222 KPA lub w chwili ich wpływu do Urzędu część postępowań, których pisma te 
dotyczyły, była już zakończona. Nadto wskazała, że skarżący nie ponowili skarg 
w przedmiotowym zakresie. 

NIK wskazuje, że 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 KPA. Kodeks ten nakłada tym samym 
obowiązek nadania czynności procesowej strony, choćby miała zewnętrzną formę 
skargi powszechnej, odpowiedniego charakteru procesowego, przyjętego 
w przepisach KPA. Zatem pismo wniesione przez stronę postępowania z uwagi na 
uchybienie przez organ terminu załatwienia sprawy powinno być zawsze 
kwalifikowane jako ponaglenie. Wymaga podkreślenia, że strona wnosząc 
ponaglenie, wyczerpuje środki zaskarżenia, co stanowi przesłankę dopuszczalności 
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 administracyjnymi30), czego nie umożliwia skarga. 

(akta kontroli str. 1084, 1086-1087) 

Struktura organizacyjna Urzędu odpowiadała realizowanym zadaniom określonym 
w ustawie o promocji zatrudnienia. Zadania były przypisane właściwym komórkom 
organizacyjnym oraz realizowane na podstawie dostosowanego do zadań 
i aktualnego Regulaminu organizacyjnego PUP. Warunki lokalowe do obsługi 
interesantów Urzędu były właściwe i adekwatne do realizowanych zadań. 
Kwalifikacje pracowników były zgodne z wymaganiami wynikającymi z opisu 
stanowiska pracy oraz z przepisami prawa. Zasoby kadrowe Urzędu, związane 
z obsługą spraw dotyczących cudzoziemców, były wystarczające i w latach 2014-
2017 zapewniały sprawną i terminową obsługę interesantów. Jednakże na początku 
2018 r., w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i nałożeniem 
dodatkowych zadań związanych z obsługą cudzoziemców, Urząd borykał się 
z problemami związanymi z zaspokojeniem potrzeb kadrowych, co uwidoczniło się 
w składanych ponagleniach, które dotyczyły łącznie 65 osób. Zarzucano w nich, że 

                                                      
29 Data wpływu i numer pisma: [1] 1 luty 2018 r. – 3574; [2] 2 marca 2018 r. – 6632; [3] 12 marca 2018 r. – 7810; 
[4] 14 marca 2018 r. – 8417; [5] 29 marca 2018 r. – 9990.P.2018. 
30 Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm. 
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postępowania, które Urząd wszczął na skutek złożenia oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, nie zostały rozpatrzone w terminie wskazanym 
w art. 88z ust. 4 ww. ustawy. Rozpatrujący te ponaglenia Minister Rodziny uznał 
każdorazowo, że Urząd dopuścił się bezczynności. Przyznane środki finansowe 
odpowiadały zapotrzebowaniu i zapewniały realizację zadań w kontrolowanym 
zakresie. Urząd w latach 2014-2018, w ramach obsługi cudzoziemców, 
współpracował na wielu płaszczyznach z innymi organami i instytucjami. 
Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość dotyczyła niewłaściwej kwalifikacji 
pięciu skarg, które – stosownie do art. 234 pkt 1 KPA – powinny być rozpatrywane 
jako ponaglenia. 

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

2.1. W latach objętych kontrolą Urząd nie określał, a także nie tworzył kierunków 
działań w zakresie obsługi cudzoziemców, a także w zakresie zadań związanych 
z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terenie RP. 

PUP realizował zadania w kontrolowanym obszarze, które wynikały z ustawy 
o promocji zatrudnienia. Zadania te dotyczyły w szczególności przygotowania 
informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 
w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach zatrudnienia 
cudzoziemca, rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, a także wydawania zezwoleń na pracę sezonową. Należy 
podkreślić, że w latach 2014-2017 rejestracja ww. oświadczeń prowadzona była bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemca. 

(akta kontroli str. 498, 511) 

2.2. PUP w latach 2014-2018 nie uczestniczył w opracowaniu i realizacji programów 
promocji zatrudnienia cudzoziemców oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

Urząd podejmował i realizował zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia 
w zakresie aktywizacji zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy. 
W ramach prowadzonej aktywizacji i udzielanych form pomocy Urząd nie rozróżniał 
bezrobotnych i poszukujących pracy ze względu na pochodzenie. 

(akta kontroli str. 498, 512) 

2.3. W latach 2014-2018 Urząd nie posiadał systemu zarządzania jakością obsługi 
klienta, nie posiadał również sformalizowanych zasad obsługi klienta. 

Obsługa klienta odbywała się w oparciu o wypracowane przez Urząd na przestrzeni 
lat tzw. „dobre praktyki”, wiedzę pracowników zatrudnionych w CAZ oraz 
przeprowadzane szkolenia z technik obsługi trudnego klienta, a także ze względu na 
wykształcenie kierunkowe osób zatrudnionych w Urzędzie, m.in. takie jak 
psychologia, pedagogika, czy socjologia. 

(akta kontroli str. 498, 500) 

2.4. W PUP nie opracowano polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. 

Dyrektor Urzędu podała, że mając na uwadze zmiany w przepisach prawa, 
delegowanie nowych zadań, zmiany zachodzące na lokalnym rynku pracy, liczba 
pracowników w danej komórce organizacyjnej jest na bieżąco dostosowywana do 
aktualnych potrzeb, biorąc pod uwagę rozmiar realizowanego zadania. 

OBSZAR 
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Urząd nie posiadał opracowanego systemu kształcenia pracowników, posiadał 
i realizował natomiast roczne plany szkoleń. 

Szkolenia pracowników Urzędu odbywały się m.in. w związku ze zmianami 
przepisów prawa (np. zmiana ustawy o promocji zatrudnienia, odnośnie zatrudniania 
cudzoziemców). Pracownicy Urzędu brali udział w szkoleniach indywidualnych oraz 
w szkoleniach grupowych. Dodatkowo zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia 
dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy31, 
pracownicy publicznych służb zatrudnienia (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, 
specjaliści ds. programów, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), czyli większość 
pracowników CAZ, odbywali szkolenia, aby tym samym spełnić wymagania 
ustawowe i otrzymać dodatek do wynagrodzenia pracowników publicznych służb 
zatrudnienia, finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jednym z warunków 
przyznania takiego dodatku było potwierdzenie, że pracownik co najmniej raz 
w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających przyznanie dodatku 
doskonalił kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku pracy, na którym był 
zatrudniony. 

Pracownicy podnosili m.in. swoje kwalifikacje zawodowe na organizowanych 
i finansowanych przez PUP szkoleniach: [1] w 2014 r. z zakresu: profilowania 
pomocy dla bezrobotnych, ustawy o promocji zatrudnienia, implementacji i rozwoju 
systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia, innowacyjnego modelu 
współpracy dla instytucji pomocy społecznej i rynku pracy oraz metod i narzędzi 
badania efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; [2] w 2015 r. 
z zakresu: wydawania decyzji administracyjnych, pomocy de minimis, efektywnej 
realizacji instrumentów i usług rynku pracy, wybranych zagadnień prawa 
gospodarczego i handlowego, roli doradcy klienta w realizacji zadań pośrednictwa 
pracy i poradnictwa zawodowego, zatrudniania cudzoziemców, wybranych 
zagadnień prawa pracy oraz ochrony danych osobowych; [3] w 2016 r. z zakresu: 
wydawania decyzji administracyjnych, pomocy de minimis, efektywnej realizacji 
instrumentów i usług rynku pracy, roli doradcy klienta w realizacji zadań 
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, zatrudniania cudzoziemców, 
wybranych zagadnień prawa pracy oraz ochrony danych osobowych; [4] w 2017 r. 
z zakresu: stosowania przepisów KPA, rozliczania wpłat dłużnika, w zakresie 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dostępu do informacji publicznej, prawa 
zamówień publicznych, zatrudniania cudzoziemców, wybranych zagadnień prawa 
pracy oraz ochrony danych; [5] do 30 września 2018 r. z zakresu: obsługi „trudnego” 
klienta, ochrony danych osobowych w związku z RODO32, zatrudniania 
cudzoziemców oraz stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. 

W poszczególnych latach objętych kontrolą, tj. 2014-2018 (do września) Urząd 
przeznaczył na szkolenia odpowiednio: 90,0 tys. zł, 92,1 tys. zł, 112,9 tys. zł, 
114,0 tys. zł oraz 106,0 tys. zł, szkoląc odpowiednio: 183, 168, 151, 173 i 181 
pracowników. 

(akta kontroli str. 498, 500-510, 512) 

2.5. W latach 2014-2018 Urząd nie opracował odrębnej polityki informacyjnej 
dotyczącej cudzoziemców. 

Podejmowane działania w tym zakresie opierały się na realizacji polityki 
informacyjnej wskazanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Do 
                                                      
31 Dz. U. z 2014 r. poz. 640. 
32 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 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.). 
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dyspozycji pracodawców zatrudniających cudzoziemców, jak i samych 
cudzoziemców, udostępnione były na terenie Urzędu ulotki, a także w formie 
papierowej wyjaśnienia do ustawy o promocji zatrudnienia, związane z procedurą 
przyjęcia do pracy cudzoziemca. Były one udostępnione w różnych językach. 
Informacje przekazywane były zainteresowanym również podczas bezpośrednich 
kontaktów z pracownikami Urzędu. Ogłoszenia, wnioski, niezbędne formularze do 
załatwienia spraw zamieszczane były na stronie internetowej Urzędu. PUP przesyłał 
również informacje za pomocą newsletterów. 

(akta kontroli str. 499, 513) 

2.6. Urząd opracował i przedstawił nieodpłatnie kilka prezentacji zawierających 
informacje o przepisach prawa związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, leżące 
w jego kompetencjach. I tak: [1] w dniu 7 czerwca 2017 r. pracownicy Urzędu wzięli 
udział w ForUM (For Ukrainian Migrants organizowane przez Fundację Ukraina), 
[2] w dniu 7 listopada 2017 r. przedstawiono prezentację dla Powiatowej Rady 
Rynku Pracy we Wrocławiu dotyczącą nowych zasad zatrudniania cudzoziemców 
w 2018 r., [3] w dniu 30 listopada 2017 r. przedstawiono prezentację dla 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich dotyczącą nowych zasad zatrudniania 
cudzoziemców w 2018 r., [4] w dniu 20 lutego 2018 r. przedstawiono prezentację 
podczas szkolenia organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy we 
Wrocławiu dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych powierzających prace 
cudzoziemcom, w zakresie legalności jej powierzenia w ramach zezwoleń na pracę 
sezonową i oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a także [5] w dniu 
16 marca 2018 r. przedstawiono prezentację podczas szkolenia organizowanego 
przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu dla rolników 
i mieszkańców obszarów wiejskich z Dolnego Śląska pt. „Zatrudnienie 
cudzoziemców na pracę sezonową w gospodarstwie rolnym”. 

Również w dniu 8 czerwca 2018 r., na targach pracy organizowanych 
we współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu, Urząd 
wystawił stoisko informacyjne, którego celem było uświadomienie pracodawców 
i pracowników w zakresie obowiązujących zasad zatrudniania cudzoziemców od 
2018 r. 

(akta kontroli str. 498-516) 

2.7. W trakcie kontroli przeprowadzone zostało badanie kwestionariuszowe33 na 
temat zadowolenia przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców z poziomu ich 
obsługi przez PUP. Badaniem objęto łącznie 64 pracodawców34. Zdecydowana 
większość respondentów (51,2%) korzystała w Urzędzie z usługi – rejestracji 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a 30,1% składało 
ofertę pracy dla cudzoziemca. Z badania wynikało, że pracodawcy byli zadowoleni 
z poziomu obsługi przez Urząd (90,2%), a 95,3% respondentów stwierdziła, że 
urzędnik w trakcie obsługi był uprzejmy i życzliwy. Należy podkreślić, że 100% 
obsługiwanych pracodawców stwierdziło, że pracownik urzędu go obsługujący był 
przygotowany merytorycznie do załatwienia sprawy. Warunki lokalowe, wskazówki 
dotyczące miejsca obsługi oraz dostępność i czytelność materiałów informacyjnych 
oceniana była w ankiecie pozytywnie przez respondentów na poziomie 81,0-90,5%. 
Natomiast 74,6% badanych oceniło, że czas oczekiwania na załatwienie sprawy był 

                                                      
33 Badanie dobrowolne i anonimowe, przy użyciu zestandaryzowanych ankiet opracowanych przez Najwyższą 
Izbę Kontroli. Odpowiednia liczba ankiet została przekazana pracownikom Urzędu, zajmujących się 
bezpośrednio obsługą przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, celem ich dalszego przekazania do 
wypełnienia przez respondentów po zakończonym procesie obsługi. 
34 80,3% badanych prowadziło działalność gospodarczą we Wrocławiu, 63,5% respondentów to mężczyźni, 
89,1% badanych prowadziło działalność w branży usługowej, 76,6% ankietowanych korzystało z usług Urzędu 
w zakresie związanym z cudzoziemcami w okresie od roku do powyżej 3 lat. 
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zadowalający. Jednocześnie 93,7% respondentów określiło, że nie napotkało 
żadnych trudności podczas załatwienia sprawy w Urzędzie i że skorzystanie z usług 
Urzędu przyczyniło się pozytywnie do załatwienia ich sprawy. 

(akta kontroli str. 517-714) 

2.8. W latach 2014-2018 (do 17 października) w temacie dotyczącym cudzoziemców 
przeprowadzono dwie kontrole, tj. jedną wewnętrzną w 2016 r. i jedną zewnętrzną 
w 2018 r. 

Kontrola wewnętrzna przeprowadzona została w okresie od dnia 29 sierpnia 2016 r. 
do dnia 30 września 2016 r. i była podyktowana skargą złożoną w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę oraz sposób realizacji ofert pracy 
przez doradców klienta w Urzędzie. W ramach przeprowadzanego naboru na 
stanowisko zainteresowany ofertą kandydat został poinformowany przez doradcę 
klienta o tym, iż nie spełnia wymagań podstawowych w ofercie, mimo że doradca 
nie dokonał sprawdzenia posiadanych przez niego kwalifikacji. Po przeprowadzonej 
kontroli stwierdzono, iż nie ujawniono naruszeń prawa przy realizacji oferty pracy. 

Z kolei kontrola zewnętrzna rozpoczęła się w dniu 21 marca 2018 r. i była 
prowadzona przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia. 
Dotyczyła ona okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 20 marca 2018 r. 
i zakończyła się w dniu 25 kwietnia 2018 r. podpisaniem protokołu kontroli. Kontrola 
podyktowana była skargą pracodawcy skierowaną do Prezydenta Wrocławia 
i dotyczyła przewlekłości postępowania prowadzonego przez Urząd w zakresie 
terminu rejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcom. W uzasadnieniu skargi, w ocenie pracodawcy, procedura 
rejestrowania przez Urząd oświadczeń składanych przez niego była w sposób 
nieuzasadniony wydłużana. W ocenie pracodawcy taka sytuacja narażała go na 
wymierne straty finansowe. W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że miało 
miejsce naruszenie przepisu art. 88z ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia, poprzez 
niedochowywanie terminów wpisania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń. 

Jednocześnie w ramach tej kontroli ustalono, że w wyżej wybranym okresie 
w Urzędzie podjęto szereg działań usprawniających czas i obsługę klienta. Miedzy 
innymi przeprowadzono nabory na wolne stanowiska pracy w Urzędzie, dokonano 
wewnętrznych przesunięć pracowników pomiędzy komórkami Urzędu oraz 
zorganizowano akcję zachęcającą pracodawców do składania oświadczeń w formie 
elektronicznej. 

Sformułowane zalecenie pokontrolne dotyczyło podejmowania dalszych działań 
mających na celu skrócenie terminu wpisu ww. oświadczeń do ewidencji. Urząd 
podjął skuteczne działania w celu realizacji przedmiotowego zalecenia. 

W trakcie trwania kontroli prowadzonej przez Urząd Miejski Wrocławia, pismem 
z dnia 30 marca 2018 r.35 do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, 
Minister Rodziny rekomendował urzędom pracy działania w związku z ponagleniami 
wnoszonymi przez pracodawców o przedłużających się postępowaniu 
administracyjnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Sugerował on m.in. 
następujące działania: [1] zachęcanie wnioskodawców do składania wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi drogą elektroniczną; [2] odstąpienie od 
sprawdzania pobytu cudzoziemca na terytorium RP w sprawach wpisu oświadczeń 
do ewidencji; [3] przeznaczanie opłat z wniosków o zezwolenie na pracę sezonową 

                                                      
35 Sygnatura: DRP.XI.4033.107.2018.AL. 
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lub oświadczenie w wysokości 50% na bezpośrednie wsparcie urzędów pracy 
w realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym na nowe 
etaty. 

(akta kontroli str. 715-824) 

2.9. Po ogłoszeniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw36 
Urząd podjął szereg akcji informacyjnych dotyczących rejestracji oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę 
sezonową, spodziewając się, że mogą pojawić się trudności wynikające z braku 
wiedzy u pracodawców na temat nowych rozwiązań prawnych. Były to m.in. 
szkolenia, prelekcje i udział na lokalnym rynku w targach pracy. Równocześnie 
Urząd do pracodawców skierował w dniu 1 września 2017 r. korespondencję 
elektroniczną za pośrednictwem newslettera, zawierającą informację o zmianach 
dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom wprowadzonych zmianą ww. ustawy. 

Do sekretarzy wszystkich dziewięciu gmin Powiatu Wrocławskiego oraz do biur 
karier wrocławskich uczelni wyższych skierowano w dniu 16 lutego 2018 r. za 
pośrednictwem newslettera, a w dniu 15 marca 2018 r. za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, korespondencję zawierającą prośbę o upowszechnienie informacji 
o prowadzonych naborach na stanowiska urzędnicze w PUP. Korespondencja ta 
była umotywowana potrzebą dotarcia z informacją o prowadzonych naborach do jak 
największej grupy odbiorców tak, by zwiększyć liczbę i jakość aplikacji kandydatów 
na stanowiska urzędnicze, co pozwoliłoby na skuteczną obsadę miejsc prac 
służących obsłudze spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. 

Ponadto Dyrektor Urzędu informowała szereg instytucji o problemach związanych 
z obsługą cudzoziemców oraz występowała do nich z prośbą o wyjaśnienia, w tym 
w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy 
o promocji zatrudnienia. W szczególności korespondencja prowadzona była 
z: Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, komendantami placówek 
Straży Granicznej, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, 
Prezydentem Wrocławia, członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu 
i ze Starostą Powiatu Wrocławskiego. 

(akta kontroli str. 825-931) 

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

Pomimo że w Urzędzie nie określono w sposób formalny planów działania 
w zakresie zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców pracy, 
a także nie opracowano standardów obsługi klienta (cudzoziemców 
i przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców), nie sformalizowano polityki 
zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich oraz polityki informacyjnej w zakresie 
obsługi cudzoziemców – to pracownicy Urzędu prawidłowo, w ramach 
obowiązujących przepisów prawa oraz tzw. dobrych praktyk, obsługiwali samych 
cudzoziemców, jak i przedsiębiorców ich zatrudniających. Urząd wykorzystywał 
również rekomendacje przekazywane przez Ministra Rodziny. Wyniki 
przeprowadzonych w toku kontroli badań kwestionariuszowych wśród 
przedsiębiorców powierzających cudzoziemcom wykonywanie pracy, wskazywały 
na wysoki poziom zadowolenia z ich obsługi przez pracowników Urzędu. 

 

                                                      
36 Dz. U. poz. 1543. 
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3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą 
cudzoziemców 

3.1. W okresie objętym kontrolą do zadań Urzędu w kontrolowanym obszarze 
w szczególności należało rejestrowanie i wydawanie oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, przyjmowanie ofert pracy w związku 
z wnioskiem pracodawcy o wydanie informacji dotyczących możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych pracodawcy, a także od 2018 r. przyjmowanie wniosków 
i wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców. 

W latach 2014 (maj) – 2018 (wrzesień) do Urzędu wpłynęło 98 902 wniosków 
o wydanie informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy. Taka sama liczba informacji została przez Urząd wydana, z tego: 
w 2014 r. (od maja) – 1 616, w 2015 r. – 9 282, w 2016 r. – 19 970, w 2017 r. – 
37 932, w 2018 r. (do 30 września) – 30 102. 

Liczba złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
w tym samym okresie kontrolnym, wyniosła łącznie 306 800 sztuk, jednocześnie 
liczba wpisanych oświadczeń do ewidencji, ze statusem w systemie informatycznym 
„SYRIUSZ” – „wpisane do ewidencji” na dzień 30 września 2018 r. wyniosła 
303 698. Powyższe liczby złożonych i zaewidencjonowanych oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy w poszczególnych latach przedstawiały się 
następująco: do maja 2014 r. – 25 086, w 2015 r. – 36 013, w 2016 r. – 71 808, 
w 2017 r. – 117 536. Natomiast do końca września 2018 r. liczba złożonych 
oświadczeń wyniosła 56 357, natomiast wprowadzonych ze statusem „wpisane do 
ewidencji” było 53 255. W 2018 r. nie wydano decyzji o odmowie wpisania 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 
oświadczeń. 

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia do 30 września 2018 r. pracodawcy złożyli do 
Urzędu 1 661 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla 
cudzoziemców. W tym samym okresie, na podstawie złożonych wniosków, wydano 
1 029 zezwoleń, z czego 907 zostało wpisanych do ewidencji, natomiast 
283 postępowań zostało umorzonych. W ramach 1 029 zezwoleń, 759 zostało 
wydanych w przeciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, 
a w przypadku pozostałych 270 zezwoleń wnioski złożono z niekompletną 
dokumentacją, co wymagało wprowadzenia procedury wyjaśniającej, która 
spowodowała wydłużenie czasu oczekiwania na decyzję wydaną przez Urząd do 
30 dni roboczych. W tych przypadkach Urząd dotrzymał ustawowego terminu na 
wydania zezwolenia. 

(akta kontroli str. 932-937) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Urząd zarejestrował 7 osób bezrobotnych będących 
cudzoziemcami, z tego w 2014 r. jedną osobę, w 2016 r. – 4 osoby oraz w 2018 r. – 
2 osoby. W każdym z powyższych przypadków spełniając wymóg art. 33 ust. 2a 
ustawy o promocji zatrudnienia, zawiadomiono Wojewodę Dolnośląskiego o fakcie 
zarejestrowania cudzoziemca jako osoby bezrobotnej. W pięciu przypadkach 
zawiadomienie to zostało wysłanie w terminie do 14 dni od zarejestrowania 
cudzoziemca. W dwóch przypadkach okres ten był dłuższy i wynosił odpowiednio 
49 i 102 dni. 

(akta kontroli str. 938-959) 

3.3. Na podstawie szczegółowego badania kontrolnego obejmującego lata 2014-
2018, polegającego na weryfikacji prawidłowości wydania 10 informacji dotyczących 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – stwierdzono, że Urząd 
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przestrzegał w trakcie wydawania przedmiotowej informacji wymogów wynikających 
z art. 88c ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a-1b ustawy o promocji zatrudnienia oraz dochował 
właściwego trybu, a także zakresu wymaganych czynności w związku ze złożeniem 
wniosku przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 
W 9 przypadkach dotrzymano terminu wydania tej informacji, zgodnie z art. 88c 
ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Badana przez NIK dokumentacja dotycząca 
wydawania przez Urząd informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy wydawana były w terminie między 8 a 22 dni od złożenia dokumentów. 

(akta kontroli str. 960-1009) 

3.4. Na podstawie badania kontrolnego sześciu zezwoleń typu S na pracę 
sezonową cudzoziemca na terytorium RP stwierdzono, że złożone wnioski były 
zgodne ze wzorem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 
na terytorium RP, określonego w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń37 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie wydania zezwolenia na pracę”). 

Do każdej sprawy dołączony był dowód wpłaty w kwocie 30 zł, zgodnie z art. 90a 
ust. 1a pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia oraz § 2 pkt 4 rozporządzenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości 
wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na 
pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi38 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie wysokości wpłat”). Ponadto stwierdzono, że dokumentacja każdej 
ze spraw posiadała wszystkie załączniki, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie wydania zezwolenia na pracę. Jednocześnie przestrzegano wymogów 
wynikających z art. 88p ustawy o promocji zatrudnienia, w tym dotyczących m.in. 
wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz wydania 
zaświadczenia o tym wpisie, dochowania terminów na realizację czynności albo 
wydanie decyzji, wydania zezwolenia na pracę sezonową po wjeździe cudzoziemca 
na terytorium RP po przedstawieniu przez podmiot powierzający wykonywanie 
pracy: [1] kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na 
terytorium RP, [2] informacji o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie 
pobytu na terytorium RP. 

Każde z badanych zezwoleń na pracę sezonową wydane było dla konkretnego 
cudzoziemca oraz posiadało wymagane elementy, w tym wydane było na czas 
określony nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym, zgodnie 
z art. 88r i art. 88t ustawy o promocji zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 1010-1051) 

3.5. W trakcie czynności kontrolnych dokonano szczegółowego badania 
prawidłowości postępowania Urzędu na przykładzie wybranych pięć spraw 
związanych ze złożeniem oświadczeń przez podmioty powierzające wykonywanie 
pracy cudzoziemcom. Dotyczyło to dwóch oświadczeń z 2017 r. oraz trzech 
prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. 
W przypadku dwóch spraw prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących 
przed dniem 1 stycznia 2018 r. stwierdzono, że Urząd prawidłowo stosował § 1 
pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 

                                                      
37 Dz. U. poz. 2345. 
38 Dz. U. poz. 2350. 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę39. 

W przypadku spraw prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2018 r. analiza kontrolna wykazała w szczególności, że do Urzędu 
złożono oświadczenia na prawidłowym formularzu, wraz z wypełnionymi wszystkimi 
danymi, zgodnie z art. 88z ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia oraz § 5 
i załącznikiem nr 16, 17 i 18 do rozporządzenia w sprawie wydania zezwolenia na 
pracę. Wniesiono opłatę za wydanie oświadczenia w kwocie 30 zł, zgodnie 
z art. 90a ust. 1a pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia oraz § 2 pkt 5 rozporządzenia 
w sprawie wysokości wpłat. 

W jednym przypadku wezwano pracodawcę do złożenia wyjaśnień celem zebrania 
dodatkowego materiału dowodowego, zgodnie z art. 50 § 1 i art. 77 § 1 KPA. 
Dochowano również terminów na wpisanie oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, zgodnie z art. 88z 
ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia. 

W żadnym z przypadków nie zaistniała przesłanka do wydania decyzji o odmowie 
wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 
ewidencji oświadczeń. 

Wszystkie badane oświadczenia dotyczyły obywateli państw40 wymienionych w § 2 
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 
2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy 
dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi41. 

(akta kontroli str. 1051-1069) 

3.6. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydawanie 
zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowanie ofert pracy w związku 
ze złożeniem wniosku pracodawcy o wydanie informacji dotyczących możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych odbywało się w za pomocą systemu 
informatycznego „SYRIUSZ”, którego administratorem było Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Wdrożenie tego sytemu, skutkujące możliwością 
korzystania z niego przez PUP, nastąpiło w 2010 r. Kolejne aktualizacje 
sukcesywnie zwiększały jego funkcjonalność. Od 2012 r. za pomocą systemu 
informatycznego „SYRIUSZ” można było prowadzić rejestr oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, kolejno w 2018 r. został 
udostępniony moduł „zatrudnienie cudzoziemców” za pomocą którego pracownik 
Urzędu obsługiwał cały proces rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi oraz wydawania zezwolenia na pracę sezonową. 

                                                      
39 Dz. U. z 2018 r. poz. 2273. Zgodnie z tym przepisem powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na 
terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców 
będących obywatelami Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji 
Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 
12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, jeżeli przed podjęciem 
przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę 
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określające nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, 
datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz 
wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą 
cudzoziemców, a praca ta wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych 
w oświadczeniu. 
40 [1] Republiki Armenii, [2] Republiki Białorusi, [3] Republiki Gruzji, [4] Republiki Mołdawii, [5] Federacji 
Rosyjskiej, [6] Ukrainy. 
41 Dz. U. poz. 2349. 
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Natomiast ewidencja informacji dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, była prowadzona 
i przechowywana w systemie kartotecznym. W ramach ewidencji do rejestracji 
wniosków wykorzystano elektroniczny system obiegu dokumentów e-DOK42. 

Od 2018 r. większość wniosków kierowanych do Urzędu była składana przez 
pracodawców drogą elektroniczną, odbywało się to za pomocą ogólnopolskiej strony 
internetowej www.praca.gov.pl. Wnioski składane drogą elektroniczną wpływały do 
Urzędu przez całą dobę, również w dni wolne od pracy, co zwiększało 
pracochłonność w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy. 

Cała funkcjonalność systemu informatycznego „SYRIUSZ” zapewniała w Urzędzie 
możliwość gromadzenia oraz przechowywania danych wymaganych przepisami 
prawa43. 

(akta kontroli str. 1070-1080) 

3.7. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. Urząd 
wywiązał się z obowiązku przekazania dochodów z tytułu wpłat związanych 
ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego 
przedłużenie, a także złożeniem przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi. W powyższym okresie z tego tytułu dokonano 
wpłat na rachunek bankowy Urzędu w kwocie 1 852,2 tys. zł, z tego: 1 730,4 tys. zł 
dotyczyło opłaty za oświadczenia, natomiast 45,2 tys. zł opłaty za zezwolenia. 
Kwota wpłat, których nie można było powiązać i pozostały do wyjaśnienia, wynosiła 
55,3 tys. zł. W tym samym okresie Urząd dokonał zwrotów na rachunki bankowe 
osób wpłacających na łączną kwotę 21,3 tys. zł. Za ww. okres, rozpoczynający się 
w dniu 1 stycznia 2018 r., naliczono również odsetki od środków zgromadzonych na 
rachunku Urzędu, które na dzień 30 września 2018 r. wyniosły 0,3 tys. zł. 

W tym samym okresie Urząd przekazał zgromadzone środki na rachunek bankowy 
Gminy Wrocław. Łączna suma tych środków wyniosła 1 775,6 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1081-1083) 

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

1) W dwóch przypadkach Dyrektor Urzędu zawiadomiła Wojewodę Dolnośląskiego 
o fakcie zarejestrowania cudzoziemca jako osoby bezrobotnej w terminie 49 i 102 
dni od dnia rejestracji, co było działaniem nierzetelnym, gdyż nastąpiło z relatywnie 
dużym opóźnieniem. Należy wskazać, że w pięciu innych przypadkach 
powiadomiono Wojewodę Dolnośląskiego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
dnia rejestracji. 

Dyrektor Urzędu wyjaśniła m.in., że zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego 
nastąpiło po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających, które rozstrzygnęły 
o nadaniu statusu osoby bezrobotnej. Wskazała, iż dzień rejestracji jest to data 
zgłoszenia się i wystąpienia o nadanie statusu osoby bezrobotnej. 

NIK wskazuje, że zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia organ 
zawiadamia wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca 
o zarejestrowaniu osoby, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha ustawy o promocji 
zatrudnienia, jako bezrobotnej. Z kart rejestracji tych osób wynikało, że zostały one 
zarejestrowane jako osoby bezrobotne w dniach 10 stycznia 2018 r. i 9 czerwca 

                                                      
42 System e-Dok jest rozbudowanym oprogramowaniem do zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników. 
e-Dok jest dedykowany dla urzędów szeroko pojętej administracji, a także dla każdej instytucji, która w ramach 
swojej organizacji posługuje się obiegiem dokumentów. 
43 Art. 90c ustawy o promocji zatrudnienia. 
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2014 r., a Wojewodę Dolnośląskiego powiadomiono pismami odpowiednio z dnia 
28 lutego 2018 r. i 19 września 2014 r. 

(akta kontroli str. 1085) 

2) Weryfikacja prawidłowości wydania w latach 2014-2018 informacji starosty 
o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, wykazała, że taka 
informacja o numerze PZ.4173.720.2018.DZ została wydana pracodawcy po 
upływie 22 dni od złożenia wniosku w sprawie, co było niezgodne z art. 88c ust. 2 
pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Taką informację wydaje się bowiem na 
wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 
nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania 
rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa PUP wyjaśniła m.in., że informacja 
starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy została 
przygotowana w dniu 15 lutego 2018 r., ponieważ okres aktualności oferty pracy 
pracodawca określił do dnia 14 lutego 2018 r. i do tego dnia nie zarejestrował się 
w Urzędzie kandydat spełniający wymagania pracodawcy. Wskazała także, że 
w miesiącach styczeń i luty 2018 r. pośrednicy pracy opracowywali i wydawali takie 
informacje na 6 204 miejsca pracy. 

NIK wskazuje, że art. 88c ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia jednoznacznie 
precyzje termin na wydanie ww. informacji, który w omawianym przypadku nie został 
dochowany. 

(akta kontroli str. 1090) 

Urząd prawidłowo realizował zadania związane z wydawaniem informacji 
dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, oraz 
wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową i ewidencją oświadczeń podmiotów 
powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom. Rzetelnie wywiązał się również 
z obowiązku przekazania dochodów uzyskanych w związku z realizacją tychże 
zadań. Prowadzone na bieżąco rejestry zezwoleń na pracę sezonową oraz 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi były rzetelne. 

Jakkolwiek Urząd realizował wymóg zawiadamiania Wojewody Dolnośląskiego 
o zarejestrowaniu cudzoziemca jako osoby bezrobotnej, niemniej w dwóch 
przypadkach uczynił to opieszale, co było działaniem nierzetelnym. Ponadto 
w jednym przypadku informacja starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy wydana została z jednodniową zwłoką w stosunku do 
terminu ustawowego. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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

1. Dokonywanie prawidłowej kwalifikacji pism wpływających w toku postępowania 
administracyjnego. 

2. Zawiadamianie Wojewody Dolnośląskiego o fakcie zarejestrowania cudzoziemca 
jako osoby bezrobotnej bez zbędnej zwłoki. 

3. Wydawanie informacji dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy w terminie wskazanym w art. 88c ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia. 
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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 25 stycznia 2019 r. 
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państwowej 

 
........................................................ 

podpis 

 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

p.o. Dyrektor 
Radosław Kujawiński 

 
........................................................ 

podpis 
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


