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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Przeprowadzona w 2015r. przez NIK kontrola doraźna wykazała, że 
w systemie zatrudniania cudzoziemców występują poważne problemy: 

– prawne możliwości pozyskiwania pracowników spoza granic Polski 
powszechnie wykorzystywane były do wyłudzania wiz 
i umożliwiania cudzoziemcom przejazdu do strefy Schengen 
w celach innych niż deklarowane podjęcie pracy w Polsce 

– badanie 1.478 zezwoleń i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi wykazało, że 83% cudzoziemców, którzy na ich 
podstawie przekroczyli granicę RP – w ogóle nie podjęło legalnego 
zatrudnienia 

– ustalono iż działają podmioty, które nie miały zamiaru zatrudniać 
cudzoziemców, a ich jedynym celem było wykorzystywanie systemu 
zatrudniania cudzoziemców do czerpania korzyści finansowych 
związanych z wyłudzaniem wiz (w polskich konsulatach  
na Wschodzie) 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 
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Źródło: Dane z kontroli NIK oraz - w zakresie 2017 r. – uzyskane z MSZ.  



Czy system wydawania wiz był zabezpieczony przed ich wyłudzaniem  
pod pretekstem podejmowania pracy na terenie RP ? 

W szczególności: 

– Czy były skuteczne rozwiązania przeciwdziałające wyłudzaniu wiz 
pod pretekstem podjęcia pracy na terenie RP ? 

– Czy stosowane rozwiązania umożliwiały sprawne działania 
zabezpieczające przed wyłudzaniem wiz pracowniczych ? 

Co kontrolowaliśmy? 03 



 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
 Pięć konsulatów generalnych RP w: 

– Odessie 
– Lwowie  
– Winnicy 
– Łucku 
– Grodnie 

 Sześć placówek Straży Granicznej w: 
– Lesznowoli 
– Lublinie 
– Katowicach-Pyrzowicach 
– Wrocławiu-Strachowicach 
– Poznaniu-Ławicy 
– Bydgoszczy 

Kogo kontrolowaliśmy? 04 



Stwierdzony stan 05 

Źródło: Dane z kontroli NIK. 



Stwierdzony stan 06 

Źródło: Materiały własne NIK.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Stwierdzony stan 07 

Źródło: Materiały własne NIK. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Stwierdzony stan 08 

Źródło: Materiały własne NIK.  



Stwierdzony stan 09 

Źródło: Materiały własne NIK.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Stwierdzony stan 10 

Źródło: Materiały własne NIK. 



Stwierdzony stan 11 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



 

Konsulat Generalny we Lwowie - rozpatrywanie wniosków wizowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Materiały własne NIK. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Stwierdzony stan 12 



Ocena ogólna 13 

Funkcjonujący do końca 2017 r. system wydawania wiz nie 
zabezpieczał skutecznie przed wyłudzaniem przez cudzoziemców 
wiz pracowniczych pod pretekstem podjęcia pracy na terenie RP.  
 MSZ nie dysponowało odpowiednimi narzędziami 

i instrumentami organizacyjno-prawnymi, które skutecznie 
zapobiegałyby takiemu procederowi.  

 Konsulowie nie posiadali skutecznych narzędzi pozwalających  
na weryfikację rzetelności danych, zawartych w zarejestrowanych 
w PUP oświadczeniach, w oparciu o które wydawano wizy.  

 Stosowano rozwiązanie, skutkujące ograniczonym badaniem 
wiarygodności oświadczeń przez konsultacje krajowe i zasięganie 
informacji w poszczególnych urzędach. Przyjmowano, że podane 
we wnioskach dane są wiarygodne – chyba, że konsulat wcześniej 
uzyskał informacje, wskazujące na nierzetelność danych. 

 



Ocena ogólna 14 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, urzędy konsularne RP na 
Wschodzie oraz placówki Straży Granicznej nie zawsze prawidłowo 
realizowały zadania związane z wydawaniem wiz pracowniczych 
oraz z zatrudnianiem cudzoziemców, określone w stosownych 
przepisach prawnych. 

 Straż Graniczna wobec dynamicznie rosnącej liczby podmiotów, 
które w dużej skali rejestrowały oświadczenia, nie była 
organizacyjnie i kadrowo przygotowana na skuteczne realizowanie 
zadań w zakresie zabezpieczenia przed wyłudzaniem wiz 
pracowniczych.  

 Wskutek tych czynników, pomimo rosnącej liczby kontroli 
legalności zatrudnienia, procentowa ilość podmiotów faktycznie 
skontrolowanych ulegała systematycznemu zmniejszeniu 



Do Ministra Spraw Zagranicznych 

 Zapewnienie częstszych kontroli w zakresie prawidłowości 
rozpatrywania  wniosków o przyznanie wizy w urzędach konsularnych 
na Wschodzie. 

 Zapewnienie specjalistycznych szkoleń urzędników konsularnych. 

Do konsulów generalnych RP 

 Rzetelne weryfikowanie wniosków wizowych, na podstawie których 
wydawane są wizy pracownicze, pod kątem wiarygodności 
pracodawcy oraz celu wydania wizy, a także dokumentacji złożonej 
przez wnioskodawców. 

 Informowanie krajowych organów ścigania, w tym prokuratury, 
o ujawnionych przypadkach fałszerstw dokumentów przedstawionych 
w procedurze wizowej. 

 

15 Wnioski 



Do komendantów Placówek Straży Granicznej 

 Podjęcie działań w celu zwiększenia liczby kontroli legalności 
zatrudnienia cudzoziemców oraz szkoleń dla funkcjonariuszy 
realizujących te zadania. 

 Zwiększenie skali działań weryfikacyjno–rozpoznawczych wobec 
podmiotów rejestrujących dużą liczbę oświadczeń i zezwoleń, w celu 
ograniczenia nadużywania procedur związanych z zatrudnianiem 
cudzoziemców. 

 Informowanie Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej o ujawnionych 
w wyniku kontroli okolicznościach wskazujących na podejrzenie 
naruszenia przepisów prawa pozostających we właściwości tych 
podmiotów, a także zawiadamianie organów ścigania w przypadkach 
podejrzenia popełnienia czynów wypełniających znamiona 
przestępstw z art. 264 § 3 kk oraz art. 264a kk. 

16 Wnioski 



W wyniku kontroli skierowano 12 wystąpień do kierowników 
jednostek kontrolowanych, w których sformułowano ogółem 20 
wniosków pokontrolnych. Spośród 12 skontrolowanych podmiotów 
tylko Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej wniósł zastrzeżenia 
do wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w MSZ. 
Kolegium NIK oddaliło wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez 
Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. 

17 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 
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