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każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (art. 3 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach1
i art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia);

wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone
wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który niezależnie od zachodzącego między
stronami stosunku prawnego,wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem
innej osoby za wynagrodzeniem (art. 3 pkt 24 ustawy o cudzoziemcach);

kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej
pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem
kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne
do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy stanowiącej
ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 3 pkt
25 ustawy o cudzoziemcach);

zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania
określonych w przepisach regulacyjnych formalnych kwalifikacji niezbędnych
do wykonywania tych czynności zawodowych oraz, o ile jest to wymagane,
od spełnienia innych warunków określonych w tych przepisach (art. 5 pkt 4 ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji);

decyzja właściwego organu, uprawniającą cudzoziemca do wykonywania pracy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w ustawie oraz
w tej decyzji (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy o promocji zatrudnienia);
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;
Ministertwo Rozwoju;

Ministerstwo Zdrowia;

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych;
Okręgowa Izba Lekarska;

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju;

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.);
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji;
prawo wykonywania zawodu.
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Pełne nazwy przywoływanych w tekście aktów prawnych oraz przypisane im skróty i numery
dziennika promulgacyjnego wymieniono w punkcie 6.3. „Wykaz aktów prawnych dotyczących
kontrolowanej działalności”.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy system uznawania
kwalifikacji obcokrajowców
zamierzających podjąć
pracę sprzyja pozyskiwaniu
wykwalifikowanych
i poszukiwanych w Polsce
pracowników?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy organy administracji
publicznej rozpoznały,
monitorowały
i prognozowały potrzeby
rynku pracy w Polsce?
2. Czy organy administracji
publicznej podejmowały
działania wspierające
w celu stworzenia
sprzyjających warunków
do uznawania
i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych oraz
sprawnego wdrażania
się cudzoziemców do
krajowego rynku pracy?
3. Czy uprawnione
podmioty prawidłowo
uznawały kwalifikacje
zawodowe cudzoziemców
ubiegających się o pracę?
Jednostki kontrolowane
Trzy ministerstwa
Po pięć:
– urzędów wojewódzkich
– urzędów marszałkowskich
– uniwersytetów
medycznych
– okręgowych izb lekarskich
– okręgowych izb
pielęgniarek i położnych
Okres objęty kontrolą
2017–2020 (do dnia
zakończenia czynności
kontrolnych)

Według prognoz opracowanych przez Europejski Urząd Statystyczny dla
28 krajów Unii Europejskiej, w perspektywie do 2050 r. liczba ludności tych
krajów łącznie zwiększy się o 3,6%, natomiast ludność Polski zmniejszy
się o blisko 10% i wynosić będzie ok. 34,7 mln. Przewidywania Organizacji Narodów Zjednoczonych i polskiego Głównego Urzędu Statystycznego
zakładają, że będzie to nieznacznie poniżej 34 mln. Należy podkreślić,
że prognozy Eurostatu, ONZ i GUS są zbieżne w zasadniczej kwestii, jaką
jest systematycznie postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa. W 2050 r. liczba osób w wieku powyżej 65 lat przypadających
na każde 100 osób w wieku 15–64 lat – czyli tzw. wskaźnik obciążenia
demograficznego – wynosić będzie w Polsce 53, podczas gdy w całej UE
– 50. W 2012 r. wskaźnik ten wynosił 20 dla Polski i – 27 dla całej UE2.

Liczba osób w wieku powyżej 65 lat przypadających na każde 100 osób w wieku 15-64 lata
Infografika nr 1
Liczba osób w wieku powyżej 65 lat przypadających na każde 100 osób w wieku 15–64 lata
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

Eksperci już od dłuższego czasu alarmują, że to właśnie niekorzystne
trendy demograficzne, które przejawiają się przyrostem naturalnym poniżej poziomu zastępowalności pokoleń3, spadkiem udziału osób w wieku
produkcyjnym i szybkim wzrostem udziału osób starszych w całej populacji, stały się największym wyzwaniem rynku pracy, a w konsekwencji
także systemu emerytalnego i ochrony zdrowia. Ci sami eksperci podkreślają również, że starzenie się polskiego społeczeństwa i brak rąk do pracy
to nie kryzys demograficzny. Kryzys oznacza bowiem stan nagły i niespodziewany, ale przejściowy, tymczasem obecna sytuacja to po prostu wieloletni trend. Do jego pogłębienia przyczyniła się stosunkowo duża emigracja
osób w wieku produkcyjnym (a zatem prokreacyjnym). Przystąpienie Polski
do UE i swobodny przepływ osób w ramach tej wspólnoty sprawił, że migracje zarobkowe przyspieszyły dynamikę zmian demograficznych w kraju.
Już dziś w wielu dziedzinach gospodarki obserwowany jest poważny
niedostatek pracowników, co z czasem może stać się trwałą barierą wzrostu gospodarczego. Utrzymanie tej tendencji oznaczać będzie zwiększanie
obciążeń fiskalnych ponoszonych przez osoby pracujące oraz ograniczanie
możliwości inwestycyjnych i rozwojowych kraju. Dodatkowo zaś mniejsza
liczba osób młodych przełoży się na poziom kreatywności społeczeństwa,
a w ślad za tym innowacyjność gospodarki.
2

3

Prognoza Ludności na lata 2014–2050. Studia i analizy statystyczne. Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2014.
Polska ma jeden z najniższych współczynników dzietności na świecie (212 miejsce w 2014 r.).
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WPROWADZENIE
Analogiczną diagnozę dla Polski stawiają ekonomiści Banku Światowego4.
Wskazują jednocześnie RP jako przykład, że migracja, czyli w tym przypadku imigracja do Polski – może pozytywnie przekładać się na rozwój gospodarczy. Migranci przybywający do Polski nie tylko zwiększają
poziom konsumpcji dóbr i usług, ale też coraz częściej inwestują w naszym
kraju. Gwałtowy odpływ pracujących w Polsce cudzoziemców, stanowiłby
uszczerbek w polskim PKB i obniżyłyby wpływy podatkowe. Wedle danych
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej5, cudzoziemcy mieszkający w Polsce coraz częściej zakładają firmy, tworząc dobra
i usługi na potrzeby polskiej gospodarki. W połowie 2020 r. aktywnych było
ponad 13 tys. spółek prawa handlowego, w których jednym ze wspólników była ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo. Najwięcej takich firm działało w transporcie towarów, robotach
budowlanych, agencjach pracy tymczasowej i sprzedaży hurtowej.

Według raportu OECD z 2019 r.6, Polska nie jest atrakcyjna dla „utalentowanych” cudzoziemców, do których zaliczono wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem, studentów/doktorantów i zagranicznych
przedsiębiorców7. Z raportu wynika, że Polska miałaby szansę dużo zyskać
na swojej atrakcyjności, gdyby wdrożyła bardziej przyjazną pod tym względem politykę. Wykwalifikowani cudzoziemcy, zwłaszcza zaś ci pracujący
zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, mają duży wpływ na wzrost produktywności pracy.

Niska atrakcyjność Polski (patrz przypis 7) niepokoi szczególnie w kontekście
wspomnianej, bardzo licznej migracji ze Wschodu8. Potwierdza to tezę,
że migracja ta ma charakter cyrkulacyjny i motywowana jest głównie
czynnikami ekonomicznymi. Migrację do Polski cudzoziemcy traktują jako
sytuację przejściową, a nie docelową. Oznacza to także, że trafiają do nas
przede wszystkim osoby wykonujące prace fizyczne o kwalifikacjach relatywnie niskich, często w sektorach i zawodach mniej atrakcyjnych dla Polaków. Podczas badań prowadzonych na potrzeby raportu OECD zauważono,
że państwa mające już duże zasoby wykwalifikowanych cudzoziemców,
a zatem pozytywne doświadczenia z ich funkcjonowaniem na rynkach krajów przyjmujących, zazwyczaj łatwiej otwierają się na imigrację, co jeszcze bardziej pogłębia dysproporcje pomiędzy krajami korzystającymi
na imigracji a tymi, które tracą na emigracji.

4

5

6

7

8

6

Patrz: https://www.worldbank.org/pl/news/press-release/2019/10/09/polish-growth-likelyto-slow-amid-economic-downturn-in-europe.

Patrz m.in.: „Polityka Migracyjna Polski. Diagnoza stanu wyjściowego”, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, 2020, str. 7.

Patrz: http://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-19.pdf.

Wśród 35 państw poddanych analizie, Polska zajmuje 27 miejsce w zakresie atrakcyjności
dla studentów i zagranicznych przedsiębiorców i 31 miejsce w zakresie atrakcyjności dla
pracowników z wyższym wykształceniem.

Od stycznia 2018 r. poprawiła się także jakość wiedzy na temat pracowników sezonowych
z Ukrainy. Patrz: „Migracja a sytuacja demograficzna Polski”, Rządowa Rada Ludnościowa,
pod redakcją prof. Józefiny Hrynkiewicz i in., Warszawa 2019 r. Wypowiedź dr. hab. Pawła
Kaczmarczyka, dyrektora Ośrodka Badań Migracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

WPROWADZENIE
Dla przykładu: w Polsce w 2019 r. prawo wykonywania zawodu lekarza lub
lekarza dentysty miało 1823 cudzoziemców, co stanowiło ponad 1% ogółu
lekarzy i lekarzy dentystów9, a w Niemczech było cudzoziemców-lekarzy
58 168, tj. ponad 14,5% ogółu lekarzy10. W samym 2019 r. przybyło ich
w RFN ponad 3800. W Wielkiej Brytanii tylko w ubiegłym roku zatrudniono
ponad 5000 lekarzy, głównie spoza UE. Co trzeci lekarz imigrant pochodził
z Indii, 11% z Pakistanu, a tylko 18% z krajów UE. Odsetek lekarzy z dyplomem zagranicznej uczelni w krajach UE wynosił średnio 10%, a w krajach OECD 16,9%. W krajach anglosaskich był jeszcze wyższy i wynosił:
24% w Kanadzie, 25% w USA, 27% w Wielkiej Brytanii, 32% w Australii,
39% w Irlandii, 42% w Nowej Zelandii, a w Izraelu stanowił aż 58%11.
Infografika nr 2
Odsetek lekarzy z dyplomem zagranicznej uczelni
Odsetek lekarzy z dyplomem zagranicznej uczelni
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych uzyskanych m.in. w toku kontroli.

Szanse na ograniczenie zagrożeń związanych z przemianami demograficznymi tkwią m.in. w ukierunkowanej polityce migracyjnej, nastawionej nie
tylko na zapewnienie równowagi na rynku pracy i na spowolnienie niekorzystnych trendów demograficznych, ale też na uwzględnienie jej skutków
w szerokim spektrum spraw.

Kreując politykę migracyjną należy mieć na względzie wielowymiarowość zjawiska migracji. Migracja – poza korzystnym wpływem na gospodarkę – przy nieumiejętnym nią zarządzaniu – może wywołać zjawiska
zagrożające spójności społecznej, powodować prekaryzację imigrantów,

9 Z początkiem 2021 r. weszły w życie nowe przepisy, które uprościły podejmowanie pracy
lekarzom spoza UE. Patrz: ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr
medycznych, Dz. U. poz 2401.
10 Patrz: https://forsal.pl/artykuly/1478545,rosnie-zagraniczny-zaciag-lekarzy-w-niemczech-towciaz-za-malo.html . Najwięcej spośród tych cudzoziemców pochodziło z Syrii (4486), Rumunii
(4433), Grecji (2811), Austrii (2381) i Rosji (2321).
11 Patrz: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1466586,koronawirus-lekarze-zewschodu-imigranci-walka-z-pandemia-mozgunow.html.
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WPROWADZENIE
prowadzić do problemów ochrony praw pracowniczych i do ryzyka wypierania z rynku pracy pracowników polskich. Likwidując niedobory na rynku
pracy – poprzez przyjęcie cudzoziemców – należy pamiętać również o możliwych ryzykach takich jak: obniżenie standardów pracy, zwiększenie
udziału umów cywilnoprawnych, wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń, zmniejszanie nakładów jakie państwo i pracodawcy przeznaczają
na kształcenie zawodowe rodzimych pracowników, czy też konieczność
ponoszenia wydatków na integrację społeczną cudzoziemców.

W 2016 r. Rada Ministrów unieważniła dokument pod nazwą „Polityka
Migracyjna Polski. Stan obecny i postulowane działania” z 2012 r., wskazujący ówczesne kierunki polityki migracyjnej. Został on unieważniony, ponieważ opierał się na założeniach polityki migracyjnej sprzed europejskiego
kryzysu migracyjnego. Złożoność i gwałtowna dynamika procesów demograficznych, a co za tym idzie migracji, wymagała systematycznej weryfikacji założeń polityki w tym zakresie. Kilka miesięcy później (16 lutego
2017 r.) rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą do 2030 r.). Jednym z przewidzianych w niej projektów strategicznych jest „Polityka Migracyjna Polski”. Z założenia ma to być
kompleksowy dokument przedstawiający polski model aktywnej polityki
migracyjnej, zakładającej m.in. usprawnienie zarządzania procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integracji cudzoziemców oraz zachęty do ich
osiedlania się w Polsce, z uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa.
Dokument ma stanowić odpowiedź m.in. na potrzeby polityki gospodarczej w zakresie pozyskiwania pracowników cudzoziemskich o odpowiednich kompetencjach dla uzupełniania zasobów ludzkich na rynku pracy,
wynikających z występujących trendów demograficznych. Pomimo tego,
że od przyjęcia SOR upłynęły już ponad trzy lata, dokument taki nie został
przygotowany i wdrożony. Prace nad stworzeniem spójnej polityki migracyjnej przebiegają jednakże wielowymiarowo z wielu powodów. Przykładowo: zespoł ds. społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej stworzył
dokument p. n. Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej, który
23 marca 2018 r. został przyjęty przez Radę Ministrów (patrz m.in. str. 13,
46 i 51 niniejszej informacji). W grudniu 2020 r. w MSWiA powstał dokument p.n. „Polityka Migracyjna Polski. Diagnoza stanu wyjściowego”. Przystąpiono do prac nad nową polityką migracyjną kraju, zmieniając metodę
postępowania. Ustalono harmonogram opracowania diagnozy w oparciu
o aktualną sytuację migracyjną oraz zbiór głównych zasad i kierunków
działań na 2021 r.12 W dokumencie podkreśla się, że dynamika migracji sprawia, że opracowania tego typu winny być aktualizowane w cyklu
rocznym, a nadto powinny składać się z: diagnozy, zbioru głównych zasad
polityki migracyjnej oraz z opisu kierunków działań (zarówno w dłuższej,
jak i krótszej perspektywie)13.
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12 Prace te zostały zahamowane na skutek pandemi wirus SARS-CoV-2.
13 Patrz: „Polityka Migracyjna Polski. Diagnoza stanu wyjściowego”, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, 2020, str. 3.

2. OCENA OGÓLNA
W Polsce nie opracowano kompleksowego i spójnego systemu uznawania kwalifikacji cudzoziemców spoza UE, który sprzyjałby pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników. Funkcjonujące rozwiązania okazały się niewystarczające,
nie tylko dla poprawy sytuacji na rynku pracy, ale też dla zahamowania niekorzystnych trendów na tym rynku i w konsekwencji ograniczały, zwłaszcza
w perspektywie długofalowej, napływ cudzoziemców do pracy w zawodach
pożądanych dla gospodarki. Podejmowano jednak próby stworzenia projektu
ustawy zakładającego rozszerzenie na obywateli państw trzecich zakresu podmiotowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych, obowiązującego wobec obywateli UE. Odstąpiono od prac nad tym
projektem ze względu na dwukrotną negatywną rekomendację szefa Centrum
Analiz Strategicznych.

Brak kompleksowego
i spójnego systemu
uznawania kwalifikacji
cudzoziemców spoza UE

W kontrolowanych ministerstwach14, za wyjątkiem Ministerstwa Zdrowia,
nie dysponowano informacjami o liczbie cudzoziemców zatrudnionych
w poszczególnych branżach i zawodach oraz o ich wykształceniu. Analizowano
i monitorowano potrzeby rynku pracy w zawodach należących do przypisanego działu administracji rządowej, przy czym poziom szczegółowości i złożoności prowadzonych analiz i prognoz był zróżnicowany. Wyniki wszystkich
analiz dowodziły narastających problemów związanych z zatrudnianiem
wykwalifikowanych pracowników w poszczególnych branżach i zawodach.
Jedynie Minister Zdrowia zainicjował i doprowadził do uchwalenia rozwiązań prawnych częściowo ułatwiających lekarzom i lekarzom dentystom spoza
UE uznanie ich kwalifikacji zawodowych. Przedstawiciele wszystkich kontrolowanych ministerstw uczestniczyli natomiast w pracach międzyresortowych zespołów wyznaczonych do przygotowania dokumentów strategicznych
w zakresie migracji. Opracowane w następstwie tych prac dokumenty wskazywały na kluczowe problemy, ryzyka i wyzwania w obszarze migracji
oraz ramowo określały konieczne do podjęcia działania. Zasadnicze znaczenie
miał także udział przedstawicieli ww. ministerstw w pracach zespołu zajmującego się projektem ustawy zakładającym rozszerzenie na obywateli państw
trzecich zakresu podmiotowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych
w zawodach regulowanych, obowiązującego wobec obywateli UE.

Brak skutecznych działań
ułatwiajacych uznawanie
kwalifikacji cudzoziemców
spoza UE

Informacje o cudzoziemcach gromadzone były w wielu niezintegrowanych
rejestrach publicznych i bazach danych, co istotnie ograniczało ich funkcjonalność, utrudniając dokonywanie wielopłaszczyznowych analiz, monitorowanie
zjawiska migracji oraz efektywne planowanie zadań wspierających cudzoziemców. W SOR rząd zadeklarował, że zbudowanie funkcjonalnego zintegrowanego
rejestru nastąpi do 2030 r. Stworzenie spójnego systemu wymaga przebudowy
wszystkich istniejących rejestrów publicznych, musi łączyć wiele zakresów
danych z bardzo wielu źródeł i wymaga uporządkowania polskiej statystyki
publicznej.

Niezintegrowane
rejestry publiczne
zawierające informacje
o cudzoziemcach

W urzędach wojewódzkich również nie dysponowano systemową i kompleksową wiedzą o potencjale cudzoziemców zatrudnionych na regionalnym rynku
pracy oraz nie posiadano analiz i raportów w tym zakresie, co nie służyło pełnemu rozpoznaniu, monitorowaniu i prognozowaniu sytuacji cudzoziemców w regionie, a także proponowaniu korzystniejszych rozwiązań, tak dla
tych jak i innych uczestników rynku pracy. W konsekwencji nie sprzyjało to
m.in. sprawowaniu nadzoru nad realizacją zadań w zakresie polityki rynku pracy,

14 Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W toku kontroli,
7 października 2020 r. ze skutkiem od 6 października 2020 r. utworzone zostało Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii, poprzez włączenie do Ministerstwa Rozwoju (obsługującego sprawy
działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
gospodarka oraz turystyka) działu praca z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
obsługującego dotychczas sprawy tego działu (por. Dz. U. z 2020, poz. 1736).
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określaniu kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz optymalnej realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, oferujących im m.in. pomoc prawną, zawodową, językową
i adaptacyjną. Cudzoziemcom zapewniono natomiast dostęp do informacji
dotyczących wymogów uzyskania przez nich poszczególnych rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy lub pracę, aktywnie też organizowano lub współorganizowano wiele inicjatyw, w trakcie których przedstawiano m.in. procedury
legalizacji pobytu. Zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji generalnie udzielano zgodnie z prawem, w całym natomiast okresie objętym kontrolą miały miejsce
liczne przypadki naruszania terminów na załatwienie spraw oraz obowiązku
informowania stron o ich niezałatwieniu w terminie. Spowodowane to było
m.in. brakami kadrowymi oraz rosnącą corocznie o kilkadziesiąt procent liczbą
wpływających do urzędów spraw.

Bariery
przy nostryfikacji
dyplomów

Zakres działań samorządów województw mających na celu tworzenie sprzyjających warunków do podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemców, wynikający m.in. z rekomendacji ekspertów rynku pracy, był zróżnicowany i zależny
od aktywności poszczególnych samorządów oraz od stopnia zainteresowania
cudzoziemców danym regionem. Analizy regionalnych rynków pracy uwzględniały rzeczywiste dane w zakresie popytu i podaży na tych rynkach. Trafnie
wynikało z nich, że nie jest wykorzystywany cały potencjał zawodowy cudzoziemców, którzy często podejmowali zatrudnienie poniżej swoich kwalifikacji
zawodowych.

Proces nostryfikacji dyplomów na skontrolowanych uniwersytetach medycznych dla części cudzoziemców stanowił pierwszą, a zarazem najtrudniejszą,
niejednokrotnie wręcz niemożliwą do pokonania barierę w procesie uznawania kwalifikacji. Zasadniczym problemem były nie tylko nierówności w systemach kształcenia poszczególnych państw, ale przede wszystkim regulacje
przyjęte na uczelniach, często sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z rozporządzeniami Ministra Zdrowia z 2015 r.
i 2018 r. Istotnie ograniczały one cudzoziemcom możliwość nostryfikacji. Przykładowo: ustalono opłatę za przeprowadzenie egzaminów związanych z różnicami w programach studiów, która funkcjonowała niezależnie od opłaty
za postępowanie nostryfikacyjne. Istotne różnice w liczbie kandydatów ubiegających się o nostryfikację i w poziomie zdawalności egzaminów nostryfikacyjnych na kontrolowanych uczelniach były czytelnym sygnałem, także dla
samych cudzoziemców, że warunki i przebieg tych postępowań, były tak dalece
niejednorodne, iż w części jednostek determinowało to wynik postępowań.
Prowadzona przez samorządy zawodowe lekarzy oraz pielęgniarek i położnych działalność sprzyjała pozyskiwaniu przez cudzoziemców niezbędnych
informacji. W przypadku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
procedura uzyskania prawa wykonywania zawodu przez cudzoziemców
spoza UE nie zawsze była jasna i przejrzysta, a wymogi dotyczące katalogu
niezbędnych dokumentów – jednolite w skali kraju. Jednak z uwagi na właściwą organizację i co do zasady sprawne przeprowadzanie, etap przyznawania prawa wykonywania zawodu przez oba samorządy, nie stanowił dla
cudzoziemców – poza jednym wyjątkiem – nadmiernego utrudnienia w procesie ubiegania się o uznanie posiadanych kwalifikacji zawodowych. W okresie
objętym kontrolą nierozstrzygnięta pozostała kwestia możliwości przyznania tego prawa w zawodzie pielęgniarki lub położnej absolwentom tzw. studiów pomostowych, którzy zostali do nich zakwalifikowani z uwagi na posiadany dyplom młodszego specjalisty, nabyty w systemie edukacji spoza UE.

10

OCENA OGÓLNA
Stanowisko ministerstwa zdrowia w latach 2016–2020, dotyczące dopuszczalności kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy i innych
państw trzecich, które ukończyły szkoły pielęgniarskie we własnych krajach,
było generalnie niezmienne: cudzoziemcy z państw trzecich mogą studiować na studiach pomostowych, z zastrzeżeniem, że będą potem podejmować
pracę wyłącznie na terytorium Polski, a nie innych państw UE. W efekcie dla tej
grupy cudzoziemców nie była jednoznacznie ustalona ścieżka procedowania, co negatywnie rzutowało na możliwość podjęcia przez nich pracy
w wyuczonym zawodzie.

11

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Rozpoznawanie
i ograniczone
prognozowanie
potrzeb rynku pracy

Ograniczona
funkcjonalność i brak
zintegrowania rejestrów
zawierających dane
dotyczące cudzoziemców

W latach 2017–2020 (I półrocze) w kontrolowanych ministerstwach podejmowano działania mające na celu rozpoznanie i monitorowanie potrzeb
rynku pracy, a zakres prowadzonych analiz pozwalał na zdefiniowanie najistotniejszych problemów i trendów. W Ministerstwie Rozwoju nie sporządzano własnych analiz, korzystając z zewnętrznych opracowań i raportów.
We wszystkich badaniach i analizach wskazywano, że z roku na rok w skali
całego kraju narastają problemy z rekrutacją pracowników. Tym samym
znalezienie rozwiązań, które pozwolą na uzupełnienie niedoborów kadrowych, staje się najpoważniejszym wyzwaniem dla instytucji rynku pracy.
Ograniczone były działania w ministerstwach w zakresie prognozowania potrzeb rynku pracy. Konieczność weryfikacji i aktualizacji dotychczasowego narzędzia do prognozowania sprawiła, że od 2016 r. odstąpiono
od jego wykorzystywania. Trwające od 2017 r. prace nad nowym systemem
prognozowania przedłużyły się o rok, tj. do 30 listopada 2021 r., z uwagi
na pandemię wirusa SARS-CoV-2. Nowy system ma określać m.in. trendy
średnio i długookresowe popytu i podaży pracy oraz umożliwiać oszacowanie wielkości niezrealizowanego popytu na pracę ogółem i w poszczególnych sektorach gospodarki i zawodach.

W odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, corocznie
w Krajowych Planach Działań na rzecz Zatrudnienia, opracowywanych
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ujmowano zadania
mające na celu zapewnienie napływu cudzoziemców na poziomie odpowiadającym potrzebom tego rynku. Pomimo deklaracji, że cele te zostały
osiągnięte, wskazywano na konieczność dalszego usprawniania procedur
zatrudniania cudzoziemców, ukierunkowanych na zapewnienie napływu
pracowników o pożądanych kwalifikacjach na dłuższy okres. W MR współpracowano z przedstawicielami branżowych samorządów zawodowych,
pracodawców oraz pracowników reprezentujących poszczególne sektory,
w zakresie dostosowywania kwalifikacji i zawodów dla potrzeb rynku
pracy. Celem tych działań było m.in. zwiększenie liczebności kadry w danej
branży, jednakże nie pod kątem podziału na obywateli polskich i cudzoziemców.							
[str. 27–32]

Ministerstwa nie miały rzetelnych informacji o faktycznej liczbie zatrudnionych cudzoziemców w branżach i zawodach oraz o ich kwalifikacjach.
Wynikało to z ograniczonej funkcjonalności rejestrów i systemów ewidencjonujących dane. Były one m.in. niezintegrowane z systemami innych podmiotów, w których także rejestrowano dane o cudzoziemcach mających
prawo pobytu i pracy w Polsce.

W MRPiPS w czerwcu 2017 r. przystąpiono do realizacji projektu p.n. Monitoring pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W projekt zaangażowane były ministerstwa: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Finansów oraz Spraw Zagranicznych, a także jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane. Zasadniczym założeniem było wykorzystanie istniejących systemów, aplikacji i teleinformatycznych zasobów
ministerstwa oraz partnerów projektu i zintegrowanie ich w zakresie
niezbędnym do implementacji nowych funkcjonalności i usług elektronicznych w celu monitorowania pracy cudzoziemców na terytorium RP.
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Jednak – m.in. z uwagi na trwającą pandemię – do dnia zakończenia kontroli NIK projekt nie został ukończony, a termin jego realizacji miał zostać
wydłużony do 31 grudnia 2020 r.				
[str. 29–31]

W badanym okresie przedstawiciele MRPiPS i MR uczestniczyli w pracach
międzyresortowych zespołów powołanych do przygotowania dokumentów
strategicznych w zakresie migracji:
− „zespołu ds. migracji”, którego zadaniem było prowadzenie prac nad
nową polityką migracyjną Polski; w efekcie w lipcu 2020 r. przekazano
z MRPiPS wkład do diagnozy w zakresie migracji zarobkowych, przedstawiający aktualną sytuację dotyczącą imigracji zarobkowych w Polsce, wskazując kluczowe problemy, ryzyka i wyzwania w tym zakresie;
− „zespołu ds. społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej”; w efekcie
powstały Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej, które
23 marca 2018 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów;
− „zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania
zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej”; w ramach prac
tego zespołu omawiano projekt ustawy przewidujący rozszerzenie
na obywateli państw trzecich zakresu podmiotowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych, obowiązującego wobec obywateli UE; pomimo pilnej i uzasadnionej potrzeby
wprowadzenia tych rozwiązań, z uwagi na dwukrotną negatywną
rekomendację szefa Centrum Analiz Strategicznych, odstąpiono od dalszych prac nad tym projektem.				
[str. 45–47]

Pomimo intensywnych prac ww. zespołów, w trakcie których wypracowano
szereg istotnych analiz i propozycji, nie opracowano i nie wdrożono konkretnych rozwiązań, tworzących system uznawania kwalifikacji cudzoziemców spoza UE, ani nawet rozwiązań wspierających cudzoziemców w tych
działaniach.

Niewdrożenie rozwiązań
w zakresie uznawania
kwalifikacji cudzoziemców

W okresie objętym kontrolą działania w ministerstwach mające na celu
zachęcanie cudzoziemców do pobytu i pracy w Polsce koncentrowały
się na działaniach legislacyjnych i informacyjnych ułatwiających ich zatrudnianie, były one adresowane do ogółu cudzoziemców i dotyczyły głównie
zasad podejmowania legalnej pracy w Polsce. Nie zawierały natomiast konkretnych treści kierowanych do cudzoziemców, którzy nabyli uprawnienia
w krajach spoza UE, zainteresowanych zasadami uznawania kwalifikacji
zawodowych. Nie skorzystano też z możliwości określenia w drodze rozporządzenia zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki, co nie sprzyjało
optymalizacji działań zmierzających do zapewnienia efektywnego zatrudnienia w zawodach, w których w skali całego kraju występowały niedobory.

W ramach ww. działań w MRPiPS, w latach 2017–202015, zrealizowano
projekt „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”,
którego celem było zdefiniowanie i stworzenie podstaw instytucjonalnego
systemu ich integracji w PR. W jego ramach opracowany został model

15 Projekt zakończono 31 sierpnia 2020 r.
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Rozpoznawanie
i prognozowanie
potrzeb rynku
pracy w zakresie
lekarzy, pielęgniarek
i położnych

integracji, w którym wskazano jej najważniejsze obszary oraz zadania
w każdym z nich. Zawarto również rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych, umożliwiających wdrożenie systemu integracji cudzoziemców.
								
[str. 48–50]

Ministerstwo Zdrowia – spośród skontrolowanych jednostek – miało najbardziej szczegółowe analizy i opracowania w zakresie potrzeb rynku
pracy, choć ograniczały się one do wybranych zawodów regulowanych
z branży medycznej (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej,
fizjoterapeuty, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego). Znano i monitorowano m.in. szacunkowe liczby osób w poszczególnych zawodach,
tempo ich zmian oraz limity przyjęć na uczelniach. Ministerstwo miało też
prognozy zawierające np. precyzyjne wyliczenia ile osób w zawodzie pielęgniarki i położnej, przy obecnym tempie uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, zabraknie z uwagi na brak zastępowalności pokoleń oraz ile
osób powinno dodatkowo uzyskać to prawo, aby zapewnić zastępowalność
pokoleń, a także wskaźnik pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców
według średniej krajów OECD. 				
Infografika nrBrak
3 zastępowalności pokoleń w zawodach pielęgniarki i położnej
Brak zastępowalności pokoleń w zawodach pielęgniarki i położnej

12 751

8 855

4 487

OBECNIE

4 487

PIELĘGNIAREK

I POŁOŻNYCH UZYSKUJE
COROCZNIE PRAWO
WYKONYWANIA ZAWODU

W CELU ZAPEWNIENIA

W CELU ZAPEWNIENIA

ZASTĘPOWALNOŚCI POKOLEŃ

OCZEKIWANEGO PRZEZ OECD

ŁĄCZNIE

8 855

PIELĘGNIAREK

I POŁOŻNYCH POWINNO UZYSKAĆ
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

WSKAŹNIKA

9,3

PIELĘGNIAREK

I POŁOŻNYCH NA

1 000
12 751

MIESZKAŃCÓW ŁĄCZNIE

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
POWINNO UZYSKAĆ PRAWO
WYKONYWANIA ZAWODU

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie Wieloletniej Polityka Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa.
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W ramach działalności analitycznej MZ, we współpracy z innymi podmiotami, opracowano raport Badanie stabilności popytu i podaży pracy kadr
lekarskich w Polsce. Podkreślono w nim, że właściwe planowanie podaży
kadr wiąże się z koniecznością sprostania wyzwaniom w obszarze: istniejących niedoborów lekarzy, starzejącej się kadry medycznej i czasochłonnego
procesu kształcenia. Z uwagi na tę ostatnią okoliczność, jako alternatywną
ścieżkę, wskazano pozyskiwanie wyszkolonych pracowników z zagranicy,

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zza wschodniej granicy. W żadnym z dokumentów opracowanych na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa
nie zawarto rozwiązań lub kierunków działań związanych z zatrudnianiem
cudzoziemców do tych zawodów.

W kontrolowanym okresie w ministerstwie nie prowadzono analiz potrzeb
rynku pracy w zakresie pozostałych regulowanych zawodów medycznych,
bowiem dopiero trwały prace nad opracowaniem ostatecznego projektu
ustawy o tych zawodach, regulującej m.in. uzyskiwanie kwalifikacji.
W ramach działań mających na celu zmniejszenie istniejących i przyszłych
deficytów kadrowych w zawodach lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki
i położnej w MZ koncentrowano się na wypracowaniu rozwiązań służących
zwiększeniu liczby absolwentów kierunków medycznych oraz podnoszeniu
atrakcyjności zatrudnienia, a także na tworzeniu warunków korzystnych
dla pozostania kadry medycznej w Polsce.			
[str. 32–34]

MZ miało informacje o cudzoziemcach wykonujących zawód lekarza i lekarza
dentysty oraz pielęgniarki i położnej. Nie dysponowano natomiast informacjami o liczbie cudzoziemców przebywających w Polsce i niewykonujących zawodów medycznych wyuczonych w krajach pochodzenia. Brak
wiedzy o kwalifikacjach obcokrajowców (w tym spoza UE), którzy mogliby
zasilić krajowy rynek pracy w poszczególnych zawodach medycznych,
w sytuacji gdy kraje UE (i nie tylko one) konkurują ze sobą o zagranicznych pracowników medycznych, był istotnym problemem. Uniemożliwiał
bowiem zwymiarowanie skali tego zjawiska oraz zweryfikowanie tezy,
na ile niewielka liczba cudzoziemców wykonujących zawody medyczne
w Polsce to skutek istniejących barier w dostępie do tych zawodów, a na ile
nasz kraj nie jest po prostu dla nich atrakcyjnym rynkiem pracy. Przede
wszystkim jednak uniemożliwiał wypracowanie rozwiązań obliczonych
na potrzeby tej grupy imigrantów, tak aby szybko i sprawnie podjęli zatrudnienie w zawodzie, zamiast emigrować do innych krajów.
[str. 34–35]
W MZ w okresie objętym kontrolą podejmowano działania skierowane
na tworzenie sprzyjających warunków do uznawania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów będących cudzoziemcami spoza UE. Dotyczyły one następujących zmian w ustawie o zawodzie
lekarza:
− likwidacji konieczności bazowania wyłącznie na uznaniu lekarskich
dyplomów uzyskanych poza UE do celów akademickich (nostryfikacja dyplomu),
− umożliwienia odbycia stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
− usprawnienia zasad odbywania szkoleń specjalizacyjnych adekwatnie
do zasad obowiązujących obywateli polskich.
Zaproponowano również wprowadzenie przepisów umożliwiających podmiotom wykonującym działalność leczniczą zatrudnianie na czas określony, nie dłuższy niż pięć lat, lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali
tytuł specjalisty poza granicami UE. Proponowane regulacje nie spotkały
się z uznaniem samorządu lekarskiego, a także Sejmu RP.

Brak informacji
o liczbie cudzoziemców
niewykonujących
wyuczonych zawodów
medycznych

Tworzenie warunków
sprzyjających uznawaniu
kwalifikacji lekarzy
spoza UE
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W MZ nie podejmowało natomiast działań zachęcających cudzoziemców
do osiedlania się i podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej
oraz pozostałych zawodach medycznych.

Brak możliwości
gromadzenia w urzędach
wojewódzkich danych
o wyksztalceniu
i doświadczeniu
zawodowym
cudzoziemców

W badanym okresie różne podmioty kierowały do MZ sygnały i zapytania dotyczące sytuacji cudzoziemców spoza UE na krajowym rynku pracy,
w szczególności w zakresie obowiązujących zasad uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych, które uzyskały kwalifikacje poza krajami UE.
Stanowisko MZ w latach 2016–2020, dotyczące dopuszczalności kształcenia na studiach pomostowych16 pielęgniarek z Ukrainy i innych państw
trzecich, które ukończyły szkoły pielęgniarskie we własnych krajach, było
generalnie niezmienne. Według niego cudzoziemcy z państw trzecich mogą
studiować na studiach pomostowych z zastrzeżeniem, że będą potem
podejmować pracę wyłącznie na terytorium Polski, a nie innych państw
UE. Kwestia ta pozostaje przedmiotem sporu z organami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 				
[str. 50–52]

Systemy informatyczne w urzędach wojewódzkich – w których rejestrowane były sprawy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców oraz wnioski
o udzielenie zezwolenia na pobyt, przedłużenie wizy, a także rozstrzygnięcia administracyjne w tych sprawach – zapewniały możliwość gromadzenia i przetwarzania danych o cudzoziemcach. Jednakże zakres
tych danych ograniczony był za sprawą składanych przez pracodawców
i cudzoziemców wniosków, których wzory określone zostały przepisami
prawa. W żadnym z tych systemów nie było możliwości gromadzenia, podstawowych z punktu widzenia analiz rynku pracy, danych dotyczących
wyksztalcenia i doświadczenia zawodowego zatrudnianych cudzoziemców.
W systemach tych nie było także danych na temat faktycznego zatrudnienia cudzoziemców w poszczególnych branżach i zawodach na terenie
województw, albowiem udzielone zezwolenia stanowiły dopiero podstawę
do legalnego nawiązania stosunku pracy, do którego to mogło ostatecznie nie
dojść. W efekcie tego, w urzędach wojewódzkich posiadano wiedzę o ilości
wydanych zezwoleń, lecz nie o faktycznym potencjale (rozumianym jako
wykształcenie i doświadczenie zawodowe) jakim dysponują cudzoziemcy,
których dopuszczono do krajowego rynku pracy, ani nawet czy rzeczywiście podjęli oni pracę. Jakkowiek głównym zadaniem wojewodów w zakresie obsługi cudzoziemców jest legalizacja ich pobytu i zatrudnienia, to inne
zadania przypisane wojewodom wiążą się z koniecznością znajomości sytuacji cudzoziemców w województwie. Ponadto ww. informacje pozwoliłyby
m.in. opracowywać propozycje rozwiązań umożliwiających precyzyjne kojarzenie potrzeb obu stron działających na rynku pracy tj. cudzoziemskich
pracowników oraz pracodawców.
W żadnym z kontrolowanych urzędów nie przypisano pracownikom, w ich
zakresach czynności, zadań związanych ze sporządzaniem opracowań,
analiz i prognoz dotyczących sytuacji cudzoziemców w województwie,
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16 Studia, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które
posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę
pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 770).

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
a w szczególności na regionalnym rynku pracy. Nie zlecano też ich
przygotowania podmiotom zewnętrznym, a informacji z takich źródeł
nie wykorzystywano do analizy sytuacji cudzoziemców w ww. zakresie.

Trzech spośród pięciu kontrolowanych wojewodów nie wywiązało się
prawidłowo z obowiązku ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń
na pracę cudzoziemców. Choć nie ma ustawowych terminów, po upływie
których wojewodowie powinni aktualizować kryteria wydawania zezwoleń, to należy pamiętać że ich celem jest umożliwienie elastycznego reagowanie na aktualną sytuację na rynku pracy. Tymczasem, z uwagi na znaczny
wzrost w ostatnich latach liczby cudzoziemców ubiegających się o pracę
w Polsce oraz postępujący spadek stopy bezrobocia, sytuacja na krajowym
rynku pracy zmienia się na tyle szybko, że kryteria ustalone kilka lat wcześniej nie przystają do realiów aktualnej sytuacji.		
[str. 36–37]

W praktyce nadzór, w tym kontrole wojewodów nad realizacją zadań
z zakresu rynku pracy, ograniczyły się do kontroli przeprowadzanych
w powiatowych urzędach pracy i w bardzo niewielkim stopniu dotyczyły
spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Obejmowały głównie
przygotowanie organizacyjne i realizację zadań w zakresie podejmowania
pracy przez cudzoziemców, a także prawidłowość prowadzenia ewidencji
oświadczeń o powierzeniu im wykonywania pracy oraz wydawania zezwoleń
na pracę sezonową. W trzech urzędach wojewódzkich liczba przeprowadzonych w ww. zakresie kontroli była relatywnie niska, nieproporcjonalna i nieadekwatna do skali realizowanych w urzędach pracy zadań. Tak sprawowany
nadzór nie służył pełnemu rozpoznaniu, monitorowaniu i prognozowaniu
sytuacji cudzoziemców w regionie, a także proponowaniu korzystniejszych
rozwiązań, tak dla nich, jak i innych uczestników rynku pracy. [str. 37–38]

Ograniczony nadzór
nad realizacją zadań
z zakresu rynku pracy

Każdy z kontrolowanych wojewodów uczestniczył w realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, których celem była poprawa jakości obsługi cudzoziemców. Obejmowały one
w szczególności modernizację miejsc obsługi cudzoziemców, inwestycje
w infrastrukturę informatyczną, zakup sprzętów do obsługi cudzoziemców,
ale również podnoszenie kompetencji językowych i kulturowych urzędników pracujących z cudzoziemcami oraz pogłębianie ich wiedzy ogólnej
na temat migracji. W ramach realizowanych projektów podejmowane były
także działania wspomagające integrację cudzoziemców poprzez tworzenie punktów informacyjno-doradczych, oferujących pomoc prawną, psychologiczną oraz doradztwo zawodowe, organizowano szkolenia i kursy
językowe i adaptacyjne dla cudzoziemców. Dla optymalizacji tych działań
przydatne byłoby jednak pełne rozpoznanie sytuacji i potencjału zawodowego cudzoziemców w danym województwie.			
[str. 52–53]
W każdym z kontrolowanych urzędów zadania związane z wydawaniem
cudzoziemcom ww. zezwoleń oraz z zakresu nadzoru nad realizacją zadań
dotyczących rynku pracy, przypisane zostały konkretnym osobom i komórkom organizacyjnym w ramach wydziałów. Jednakże z uwagi na lawinowo
rosnącą liczbę wpływających w ostatnich latach wniosków w zakresie
legalizacji pobytu cudzoziemców i mimo zgłaszanych przez wojewodów
w tym zakresie potrzeb, zasoby kadrowe w kontrolowanych urzędach były niewystarczające, co utrudniało terminową realizację tych zadań. [str. 38–39]
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Nieprawidłowości
przy wydawaniu
zezwoleń na pracę
w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji

W latach objętych kontrolą we wszystkich pięciu urzędach wojewódzkich
wydanych zostało łącznie 1127 zezwoleń na pracę w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji. Prowadzone w urzędach ewidencje nie pozwalały
na ustalenie liczby zezwoleń wydanych przez wojewodę dla poszczególnych rodzajów zawodów wymagających ww. kwalifikacji. W trakcie kontroli
we wszystkich kontrolowanych urzędach wojewódzkich badaniem objęto
łącznie 221 zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Nieprawidłowości związane
z udzielaniem tych zezwoleń stwierdzone zostały w czterech z kontrolowanych urzędów i m.in. dotyczyły: niezawiadomienia stron o niezałatwieniu
sprawy w terminie, a w konsekwencji niepodania też przyczyn zwłoki;
niewskazania nowego terminu załatwienia sprawy oraz niepouczenia stron
o prawie do wniesienia ponaglenia; prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawie z naruszeniem ustawowych terminów; wyznaczenia terminu załatwienia spraw dłuższego niż dopuszczony przepisami
prawa; uniemożliwienia stronom przed wydaniem decyzji wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; udzielenia zezwoleń, pomimo niespełnienia ustawowych warunków lub niewezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków; wydania zezwoleń na dłuższy
czas niż wynikający z przedłożonej przez cudzoziemca umowy o pracę;
wskazania kwoty wynagrodzenia innej niż wynikająca z umowy. Ponadto
w dwóch urzędach zaniechano wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, pomimo wystąpienia obligatoryjnej przesłanki
cofnięcia tego zezwolenia. Nieprawidłowości w tym zakresie spowodowane
były przede wszystkim brakami kadrowymi oraz rosnącą corocznie o kilkadziesiąt procent liczbą spraw wpływających do właściwych wydziałów.
We wszystkich kontrolowanych urzędach podejmowano współpracę
z innymi podmiotami, przy czym wynikała ona głównie z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa i dotyczyła zagadnień związanych
z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców.

Na stronach internetowych wszystkich kontrolowanych urzędów udostępniono cudzoziemcom informacje w języku polskim m.in. o procedurach w zakresie legalizacji zatrudnienia i pobytu, w tym warunkach
uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz dokumenty, które należy
w tym celu przedłożyć. Informacje w tym zakresie udzielane były także
w siedzibie urzędu oraz za pośrednictwem infolinii. Dodatkowo w trzech
urzędach wojewódzkich organizowane były dni otwarte dla cudzoziemców
i pracodawców, w trakcie których informowano o obowiązujących procedurach i przepisach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia. Ułatwiało
to cudzoziemcom odnalezienie się na regionalnych rynkach pracy.

18

W żadnym z urzędów nie korzystano z możliwości: wyznaczenia pracowników
do informowania cudzoziemców o możności podjęcia pracy w określonych branżach i zawodach lub uznania kwalifikacji; udostępniania cudzoziemcom, w sposób możliwie przystępny (np. w postaci ogłoszeń na tablicy
urzędu, broszur informacyjnych, ulotek) procedur uznawania kwalifikacji.
Nie przeszkolono także pracowników z zagadnień związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.
[str. 53–56]
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W kontrolowanych samorządach województw na bieżąco monitorowano
sytuację na regionalnych rynkach pracy, dysponując m.in. aktualną, szczegółową wiedzą na temat ich deficytów. Analizowano sytuację cudzoziemców
na tych rynkach, przy czym zakres prowadzonych analiz był zróżnicowany,
zależny głównie od aktywności samorządu oraz stopnia zainteresowania
cudzoziemców danym regionem. Z prowadzonych analiz, opartych również na opiniach ekspertów rynku pracy, wynikało, że nie jest wykorzystywany cały potencjał zawodowy cudzoziemców, którzy często podejmują
zatrudnienie poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Badania te wykazały, że stopień wykorzystania potencjału zawodowego cudzoziemców jest
zależny właściwie wyłącznie od pracodawców i wskazanych przez nich
wymagań, co niejednokrotnie doprowadza do podjęcia pracy niezgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Dla pracodawców wykształcenie obcokrajowców zazwyczaj nie było najistotniejszym kryterium. Dysponowanie
rzeczywistą, bieżącą wiedzą na temat kwalifikacji zawodowych i umiejętności cudzoziemców przebywających w Polsce i podejmujących tu pracę
stanowić mogłoby źródło informacji o niewykorzystanym potencjale
kadrowym, wyznaczając kierunek możliwej aktywizacji tych osób.

Zróżnicowany
zakres analiz sytuacji
cudzoziemców
w regionach
w poszczególnych
samorządach
województw

W żadnym z objętych kontrolą samorządów województw, nie skorzystano
z możliwości opracowania i wdrożenia kompleksowych rozwiązań mających na celu asymilację cudzoziemców. W większości przypadków szczegółowe działania były wciąż w fazie projektowania albo nie były w ogóle
brane pod uwagę jako niezbędne do podjęcia. Jedynie w dwóch kontrolowanych samorządach kwestia dostępności regionalnego rynku pracy dla
obcokrajowców była przedmiotem procesu uzgodnień poprzedzających
opracowanie i przyjęcie dokumentów strategicznych dla województwa. W świetle obowiązujących regulacji, rola samorządów województw
w kształtowaniu regionalnej polityki migracyjnej była ograniczona,
w konsekwencji czego podejmowano działania wspierające asymilację
cudzoziemców, niemniej jednak były one realizowane w zróżnicowany
sposób i w niejednolitym zakresie. 				
[str. 39–44]

W trzech z pięciu programów regionalnych współfinansowanych z budżetu
UE uwzględniono grupę beneficjentów spoza RP. Rozszerzenie katalogu grup docelowych działań umożliwiło objęcie tych osób wsparciem
w ramach projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, niemniej jednak
skala zainteresowania tych osób udziałem w projektach była wciąż niewielka. Na stronach wojewódzkich urzędów pracy zamieszczano informacje dla cudzoziemców spoza UE dotyczące m.in. możliwości zatrudnienia
i praw tych osób, a także kwestii legalizacji pobytu. W żadnym z samorządów natomiast nie opracowano i nie publikowano informacji o ścieżce
uznawania kwalifikacji zawodowych w poszczególnych branżach i zawodach. Nie wyznaczono również osób do kontaktu z obcokrajowcami spoza
UE zainteresowanymi podjęciem pracy na regionalnym rynku pracy. Wskazywano, że procedura ta nie jest w obszarze kompetencyjnym urzędów,
podstawowe informacje w tym zakresie cudzoziemiec może uzyskać podczas spotkania z doradcą zawodowym na takich samych zasadach jak
Polacy. 								
[str. 56–58]
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Przeprowadzanie
obowiązkowych kontroli
agencji zatrudnienia

Regulacje wewnętrzne
uniwersytetów medycznych
istotnie ograniczające
dostępność do procedury
nostryfikacji dyplomu

Tylko w trzech wojewodztwach, spośród pięciu, przedmiotem aktywności
wojewódzkiej rady rynku pracy była sytuacja cudzoziemców na tym rynku.
Znaczącą aktywnością w analizowanym zakresie wykazała się tylko jedna
rada, która poza szeregiem działań typowo analitycznych występowała
do instytucji oraz organów mających wpływ na sytuację cudzoziemców,
z konkretnymi stanowiskami i propozycjami usprawnienia działań dotyczących tej grupy.						
[str. 59]

We wszystkich samorządach województw przeprowadzano obowiązkowe
kontrole agencji zatrudnienia. Tylko dwa spośród pięciu samorządów dokonały natomiast szerszej analizy działalności tych agencji pod kątem przeciwdziałania zjawiskom wykorzystywania imigrantów przez pracodawców
lub pośredników. Nie dysponowano wiedzą, na ile agencje pośredniczyły
w zatrudnianiu obcokrajowców, a na ile same występowały w roli pracodawcy tych osób17. 						
[str. 59]

We wszystkich pięciu kontrolowanych uniwersytetach medycznych prowadzone były postępowania nostryfikacyjne dotyczące uznania dyplomu
ukończenia studiów wyższych za granicą za równoważny z polskim dyplomem w zawodach lekarza i lekarza dentysty, a w czterech z tych uczelni
także w zawodach farmaceuty, pielęgniarki i fizjoterapeuty. Udział uznanych dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą za równoważne z polskimi dyplomami, w stosunku do wszystkich złożonych na tych
uniwersytetach wniosków, kształtował się od 0% do niespełna 46%.

Na czterech uniwersytetach, spośród pięciu kontrolowanych, niektóre
regulacje były sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem albo nie
miały w nich oparcia i mogły istotnie ograniczać cudzoziemcom dostępność
do procedury nostryfikacji dyplomu. Wbrew obowiązującym przepisom:
− na trzech uniwersytetach żądano od wnioskodawców przedłożenia
wraz z wnioskiem tłumaczeń wymaganych dokumentów, przy czym
przetłumaczone miały być one na język polski przez tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez
właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; taki wymóg, oprócz
wydłużenia terminu kompletowania dokumentów, oznaczał przede
wszystkim konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, które
w zależności od ilości, obszerności i specyfiki tych dokumentów mogły
wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych;

17 W 2019 r. aż 42% cudzoziemców znalazło pracę za pośrednictwem agencji, a 42% pracowników
zatrudnianych w agencjach pracy tymczasowej i świadczących pracę na rzecz innych podmiotów.
W obu przypadkach obywatele Ukrainy stanowili ok. 90% wszystkich cudzoziemców. Agencje
zatrudnienia pełnią istotną rolę w procesie usprawnienia procesów rekrutacji, co ma istotne
znaczenie zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorców. Jednocześnie mogą przyczyniać
się one do ograniczania stabilności zatrudnienia cudzoziemców, do większego ich narażenia
na nadużycia oraz do obniżania standardów na rynku pracy. Agencje omijają przepisy o pracy
tymczasowej poprzez stosowanie tzw. outsourcingu pracowniczego oraz na znaczną skalę
stosują umowy o dzieło w odniesieniu do cudzoziemców. Patrz: „Polityka Migracyjna Polski.
Diagnoza stanu wyjściowego”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2020, str. 14.
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− na dwóch wydziałach jednego uniwersytetu pobierano opłaty za przeprowadzenie egzaminów związanych ze stwierdzonymi różnicami
w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów; było to niezależne od opłaty za przeprowadzenie postępowania
nostryfikacyjnego; na tym samym uniwersytecie nie ustalono warunków i trybu zwalniania z opłaty za przeprowadzenie postępowania
nostryfikacyjnego;
− na jednym wydziale jednego uniwersytetu przeprowadzano egzamin
weryfikujący stan wiedzy osób ubiegających się o nostryfikację dyplomu i dopiero pozytywne złożenie tego egzaminu (zaliczenie co najmniej
70 ze 100 pytań) umożliwiało wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego.

Na jednym uniwersytecie trzy wydane przez rektora zarządzenia regulujące przeprowadzanie postępowań nostryfikacyjnych, zasady wnoszenia
oraz warunki i tryb zwalniania z opłaty za przeprowadzenie procesu
nostryfikacji wprowadzono w życie z wsteczną datą obowiązywania (pięć,
cztery i ponad dwa miesiące). Rozwiązanie takie godziło w transparentność
tworzonego na tym uniwersytecie systemu regulacji bezpośrednio rzutujących na prawa i obowiązki cudzoziemców.

Na poszczególnych uczelniach i konkretnych wydziałach postępowanie nostryfikacyjne nie zawsze zostało uregulowane w sposób jednolity.
Tylko na jednym uniwersytecie ramowe zasady przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych regulowały zarządzenia rektora, doprecyzowane
i uszczegółowione w regulaminach postępowań nostryfikacyjnych przyjętych uchwałami rad poszczególnych wydziałów. Podkreślić należy, że na tej
właśnie uczelni złożonych zostało najwięcej wniosków o nostryfikację
dyplomu, i co ważniejsze, najwyższy był także procentowy udział osób, którym uznano dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą za równoważny z polskim dyplomem. Na trzech uniwersytetach jednolite regulacje
opracowane i wdrożone zostały dopiero w latach 2019–2020. Natomiast
na jednym uniwersytecie, do dnia zakończenia kontroli NIK, nie wprowadzono jednolitej procedury w tym zakresie.
W następstwie obowiązywania niejednolitych regulacji, na większości
wydziałów kontrolowanych uczelni, wyznaczane były różne terminy
i częstotliwość składania wniosków o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego, co rzutowało na dostępność tej procedury dla zainteresowanych
oraz długość jej trwania.
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Infografika
nr 4 udział osób, którym uznano dyplom ukończenia studiów wyższych
Procentowy
Procentowy
udział osób,
którym uznano
dyplomdyplomem
ukończeniaw
studiów
wyższych
za granicą
za granicą
za równoważny
z polskim
stosunku
do łącznej
za równoważny z polskim
dyplomemwniosków
w stosunkuo do
łącznej liczby
złożonych wniosków
liczby złożonych
nostryfikację
dyplomu
o nostryfikację dyplomu
Uniwersytet Medyczny Warszawski Uniwersytet Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
Medyczny
w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

Śląski Uniwersytet
Medyczny

45,8%

40,0%

28,3%

8,6%

0,0%

856

593

92

221

16

Procentowy udział osób, którym uznano
dyplom ukończenia studiów wyższych za
granicą za równoważny z polskim dyplomem

Liczba złożonych wniosków
o nostryfikację dyplomu

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Różne zasady
porównywania
m.in. programów
studiów i uzyskanych
efektów uczenia

Na trzech spośród skontrolowanych uczelni, łącznie 72 prowadzonych
postępowań nostryfikacyjnych (27%) nie udało się zakończyć w ustawowym terminie, tj. 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania
formalne.

Porównanie programu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i uprawnień zawodowych, realizowanych praktyk zawodowych oraz czasu trwania studiów na wszystkich uczelniach polegało na analizie dokumentacji
dostarczonej przez kandydata. Inaczej było tylko na jednym uniwersytecie,
mianowicie jego dwóch wydziałach: lekarskim oraz farmaceutycznym
w latach 2017–2018. Ustalenie różnic w efektach kształcenia przebiegało w formie pisemnego egzaminu testowego z dziedzin określonych
przez radę wydziału, którego zaliczenie skutkowało uzyskaniem nostryfikacji dyplomu. W przypadku stwierdzenia różnic, w zależności od uczelni
i poszczególnych wydziałów, osoby ubiegające się o nostryfikację zobowiązane były do zdania egzaminu w formie ustnej albo pisemnej, ewentualnie
do odbycia praktyki.
Zasadnicze różnice na poszczególnych uczelniach i wydziałach dotyczyły
także zasad przeprowadzania egzaminu nostryfikacyjnego, który najczęściej przybierał formę pisemnego testu obejmującego od 100 do 150
pytań, przy czym próg zdawalności ustalony został na poziomie od 55%
do 70% prawidłowych odpowiedzi.
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W skontrolowanych uczelniach wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego określona została prawidłowo. Ustalone zostały
także – z jednym wyjątkiem – warunki i tryb zwalania z tej opłaty.

Na dwóch uczelniach stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: skrócenia terminu wyznaczonego na wniesienie opłaty; obniżenia jej wysokości
niezgodnie z uprzednio określonymi regulacjami; prowadzenia postępowań,
pomimo braku wniesienia tej opłaty.

Na czterech spośród skontrolowanych uczelni wydawane zaświadczenia
o uznaniu dyplomu za równoważny z polski dyplomem i tytułem zawodowym były zgodne ze wzorami określonymi w obowiązujących rozporządzeniach. Na jednym uniwersytecie pięć z tych zaświadczeń nie zawierało
niektórych wymaganych elementów. 				
[str. 62–72]

Wypracowany sposób organizacji procesu przyznawania prawa wykonywania zawodu w zawodach: lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka
i położna sprzyjał sprawności i prawidłowości prowadzenia procedury
wobec cudzoziemców spoza UE. W każdym z objętych kontrolą biur izb
samorządów zawodowych strukturę organizacyjną określono w sposób
adekwatny do zakresu i skali realizowanych zadań. Niemniej w przypadku
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych procedura uzyskania
prawa wykonywania zawodu przez cudzoziemców spoza UE nie zawsze
była jasna i przejrzysta, w tym również dla pracowników izb. Wymogi
dotyczące katalogu niezbędnych dokumentów były niejednolite w skali
kraju. W toku kontroli stwierdzono przypadki zróżnicowanej interpretacji
wymogów dotyczących spełnienia konkretnych warunków w celu ubiegania się o to prawo, która mogła mieć wpływ na ustaloną procedurę, katalog
niezbędnych dokumentów, a w efekcie i koszty ponoszone przez wnioskodawców. Należałoby zatem rozważyć, przeprowadzanie systematycznego
przeglądu tego procesu np. przez organ samorządu na szczeblu krajowym.

Prawidłowa organizacja
przyznawania prawa
wykonywania zawodu
w samorządach
zawodowych

Najistotniejszym problemem, który miał zasadniczy wpływ na przebieg
i rezultat procedowania w zakresie przyznawania prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki lub położnej cudzoziemcom spoza UE, była kwestia
pojawiających się rozbieżności stanowisk pomiędzy Ministrem Zdrowia a organami izb pielegniarek i położnych, co do prawidłowości przyjmowania na studia tzw. pomostowe kandydatów posiadających dyplom
młodszego specjalisty. Taką możliwość organy samorządu kwestionowały.

Rozbieżność stanowisk
w zakresie uznawania
studiów pomostowych
dla pielęgniarek i położnych

Procedura przyznawania prawa wykonywania zawodu była realizowana
co do zasady prawidłowo, w niewielkim zakresie nieterminowo lub bez
właściwego udokumentowania znajomości języka polskiego. Terminowa
realizacja powyższej procedury jest istotna, może mieć bowiem negatywny wpływ na podejmowanie kolejnych działań dotyczących wykonywanego zawodu lub zdobywanych uprawnień. W dwóch spośród pięciu
kontrolowanych izb lekarskich stwierdzono jednostkowe przypadki
przyznania prawa wykonywania zawodu na okres dłuższy niż objęty posiadanym przez wnioskodawców zezwoleniem na pobyt na terytorium
Polski. Wynikało to z rozbieżności w interpretowaniu wzajemnej relacji
przepisów dotyczących legalizacji pobytu oraz tych regulujących zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez cudzoziemców spoza UE.
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Działalność informacyjna prowadzona w kontrolowanych jednostkach
sprzyjała pozyskiwaniu pełnej wiedzy o procedurze uzyskania kwalifikacji
zawodowych w ww. zawodach. Realizowana była z wykorzystaniem szczegółowo przygotowanych informacji i wytycznych, dostępnych na stronach
internetowych odpowiednich biur izb, a także w trakcie bezpośredniego
kontaktu z kandydatami.

Ze względu na brak takiego obowiązku, samorządy zawodowe ograniczały
działania wspierające cudzoziemców do indywidualnych przypadków.
Z tego samego względu w okręgowych izbach nie prowadzono statystyk cudzoziemców zainteresowanych pracą w zawodzie, mimo że jako
jedyne mogłyby one dysponować tego rodzaju rzetelnymi informacjami.
Nie analizowano też barier dostępu cudzoziemców do krajowego rynku pracy,
chociaż wskazywano na pewne istniejące problemy, w tym z dotrzymywaniem przez organy administracji rządowej w województwie terminów
w ustalaniu legalności pobytu na terytorium Polski.
[str. 60–62, 73–78]
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4. WNIOSKI
Mając na uwadze problemy demograficzne Polski i deficyty na rynku pracy,
zwłaszcza w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, a także brak
kompleksowego i spójnego systemu uznawania kwalifikacji cudzoziemców
spoza UE, który sprzyjałby pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników, Najwyższa Izba Kontroli – na podstawie wyników kontroli – wnosi
o podjęcie działań ponadresortowych:

1) koordynujących i wspierających prace Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w przygotowaniu Polityki Migracyjnej Polski;
2) mających na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych, obowiązującego wobec obywateli UE, na obywateli państw trzecich;
3) zintensyfikowania i przyspieszenia prac nad rejestrami i bazami danych
dotyczących cudzoziemców, w celu umożliwienia dokonywania wieloaspektowych analiz, monitorowania i prognozowania zjawiska migracji
oraz efektywnego planowania zadań wspierających cudzoziemców;
4) dla budowania świadomości społecznej o konieczności otwierania
polskiego rynku pracy na cudzoziemców spoza UE.

Prezes Rady Ministrów
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Rozpoznawanie, monitorowanie i prognozowanie potrzeb
rynku pracy

Istotne dokumenty
dotyczące migracji

Pomimo świadomości narastających deficytów kadrowych w poszczególnych branżach i zawodach, w żadnej z kontrolowanych jednostek nie dysponowano wiedzą o potencjale cudzoziemców zatrudnionych na krajowym
i regionalnych rynkach pracy. Wynikało to z ograniczonej funkcjonalności
prowadzonych rejestrów i systemów przeznaczonych do ewidencjonowania
danych, które były m.in. niezintegrowane z systemami innych podmiotów.
Co więcej, planowane i podejmowane działania obliczone na zwiększenie
zatrudnienia, nie były ukierunkowane na zatrudnianie wykwalifikowanych
cudzoziemców.

W dniu 18 października 2016 r. Rada Ministrów unieważniła dokument
Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania z 2012 r.
określający dotychczasowe kierunki polityki migracyjnej państwa. Do dnia
zakończenia czynności kontrolnych NIK nie przyjęto nowego dokumentu
określającego politykę migracyną RP.

Działania w zakresie polityki migracyjnej państwa ze swej istoty mają
charakter przekrojowy i wielowymiarowy, a w konsekwencji wymagają organizacji i koordynacji m.in. na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz zaangażowania organizacji pozarządowych i innych jednostek.
Brak ww. dokumentu istotnie przyczynił się do ograniczenia roli tych
podmiotów do zadań nałożonych przepisami prawa, działań doraźnych
oraz realizowanych w ramach projektów unijnych.

Uchwałą Rady Ministrów, w dniu 14 lutego 2017 r. rząd przyjął SOR.
W dokumencie tym, jako zasadniczą kwestię, wskazano opracowanie dokumentu Polityka migracyjna Polski przedstawiającego długofalową, strategiczną i spójną wizję polityki migracyjnej. Podkreślono, że niezwykle ważne
jest oddziaływanie na procesy migracyjne w sposób zaplanowany, pozwalający na zrealizowanie bardzo konkretnych wyzwań i celów. Polityka migracyjna powinna bowiem pozwolić na sprawniejsze zarządzanie migracji
np. zorientowanie procesu imigracji na problemach ludnościowych państwa związanych z depopulacją, starzeniem społeczeństwa i kurczącymi
zasobami rynku pracy, ale także wykorzystać doświadczenie innych państw
europejskich związanych z napływem cudzoziemców.
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Wśród działań koniecznych do podjęcia do 2020 r. wymieniono:
− Przygotowanie koncepcji odpowiedzialnej polityki imigracyjnej,
ukierunkowanej na potrzeby rynku pracy i polskich przedsiębiorców, pozwalającej jednocześnie zachowywać odpowiednie standardy
w obszarze zatrudnienia (wprowadzanie ułatwień dla cudzoziemców
o kwalifikacjach potrzebnych na polskim rynku pracy, doskonalenie
systemów monitorowania zatrudniania cudzoziemców, współpraca
z partnerami zagranicznymi i krajowymi w obszarze migracji zarobkowych do Polski).
− Tworzenie ścieżek integracji dla wybranych kategorii cudzoziemców
oraz członków ich rodzin, m.in. dla pracowników z kwalifikacjami i kompetencjami najbardziej potrzebnymi dla polskiego rynku pracy, w tym programów rozwijania i uzupełniania kompetencji i kwalifikacji (np. szkolenia
językowe, treningi umiejętności personalnych, usługi asystenckie).
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− Ograniczenie zjawiska nielegalnej imigracji, a także opracowanie
i wdrożenie prostych i czytelnych mechanizmów kontroli i monitoringu podejmowania przez cudzoziemców zatrudnienia.
− Rozwój instrumentów integracyjnych, skierowanych zarówno
do cudzoziemców przybywających do Polski (np. nauka języka polskiego, kultury i zwyczajów, poprawa dostępu do mieszkań, wsparcie
w załatwianiu spraw urzędowych), jak i do osób powracających do kraju (np. wsparcie zakładania działalności gospodarczej, uznawania kwalifikacji, doradztwo zawodowe).
− Rozwijanie sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz
cudzoziemców, w tym organizacji imigranckich.
− Zwiększenie środków finansowych na obsługę procedur związanych
z dostępem cudzoziemców do rynku pracy.
Natomiast wśród działań koniecznych do podjęcia do 2030 r. wskazano:
− Wdrożenie systemu monitorowania i prognozowania procesów migracyjnych (emigrantów i imigrantów) pozwalającego m.in. na określanie
kierunków i skali migracji, popytu na pracę migrantów zarobkowych,
m.in. poprzez tworzenie narzędzi umożliwiających ocenę wpływu
migracji na sytuację społeczno-gospodarczą kraju a także zintegrowanie oraz przebudowę istniejących rejestrów publicznych (np. rynku pracy, szkolnictwa wyższego, samorządów, służb bezpieczeństwa).
− Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych
do polskiego społeczeństwa na temat pozytywnej roli cudzoziemców,
których celem będzie przeciwdziałanie dyskryminacji, promocja postawy otwartości, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń.
5.1.1. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

W latach 2017–2020 (I półrocze) w MRPiPS prowadzono lub zlecano prowadzenie badań mających na celu rozpoznanie i prognozowanie potrzeb
rynku pracy pod kątem deficytowych zawodów i branż. Na szczeblu
krajowym, wojewódzkim i powiatowym prowadzono dwa badania o komplementarnym charakterze:
− Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych18 – umożliwiał
pozyskanie informacji w ujęciu historycznym o strukturze bezrobocia
oraz potrzebach kadrowych pracodawców19.

18 Dalej: Monitoring, publikowany na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/rynekpracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane, przygotowywany w formie półrocznych
informacji sygnalnych na poziomie krajowym i rocznego raportu.
19 Podstawowym źródłem informacji o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych i ofert pracy według
zawodów i specjalności były dane pochodzące z systemów informatycznych stosowanych
w urzędach („Syriusz Std.”). Ponieważ stanowiły one jedynie część informacji na temat
rynku pracy, w Monitoringu wykorzystywano również dane pochodzące z prowadzonego
w wojewódzkich urzędach pracy badania ofert pracy w Internecie, badania kwestionariuszowe
w przedsiębiorstwach, dane wtórne (wynikowe) pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej
(SIO) MEN oraz dane z badań Głównego Urzędu Statystycznego (badanie popyt na pracę,
sprawozdanie S-10 o szkołach wyższych, dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
(BAEL), prowadzonego od maja 1992 r. zgodnie z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy
co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny, polegającego na ankietowaniu ogólnopolskiej
próby gospodarstw domowych.

Rozpoznawanie
i monitorowanie
potrzeb rynku pracy
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− Barometr zawodów20 – przedstawiał jednoroczną prognozę sytuacji
w zawodach deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych, wypracowaną metodą ekspercką i uwzględniającą jakościowe informacje
o lokalnych rynkach pracy21. Barometr nie zawierał liczbowych analiz
i prognoz o tym jak wysokie będą niedobory lub nadpodaż pracowników w poszczególnych zawodach.

W Monitoringu22 wskazywano, że we wszystkich województwach corocznie
obniżał się będzie poziom bezrobocia i spadało jego natężenie. Natomiast
w Barometrze sygnalizowano utrzymujący się, w skali całego kraju i każdego z województw, trend wzrostu udziału zawodów deficytowych i spadku
udziału zawodów nadwyżkowych, co w praktyce oznaczało pogłębiający
się problem z rekrutacją pracowników. Największe problemy ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy prognozowano w branżach związanych
z budownictwem i przemysłem, gastronomii, branży medycznej, transporcie
i usługach, a w następnych latach, także w branży finansowej. Wskazano,
że wyzwaniem dla instytucji rynku pracy będzie znalezienie rozwiązań,
które pozwolą na uzupełnienie niedoborów pracowników.

Prognozowanie
potrzeb rynku pracy

W MR nie sporządzano własnych analiz ani zestawień dotyczących potrzeb
krajowego rynku pracy i prognoz zasobów kadrowych, w poszczególnych
zawodach będących we właściwości tego ministerstwa. Korzystano z opracowań i raportów sporządzanych przez inne instytucje i organizacje pozarządowe, w szczególności: MRPiPS, Główny Urząd Statystyczny i Narodowy
Bank Polski. Corocznie wskazywano w nich, że w zawodach budowlanych
brakowało będzie m.in.: betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowalnych, dekarzy i blacharzy budowlanych, monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu
do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie
oraz robotników budowlanych.

Ograniczone były działania MRPiPS w procesie prognozowania potrzeb
rynku pracy. Od 2016 r. w corocznych raportach z Monitoringu nie ujmowano prognozy krajowego rynku pracy, m.in. z uwagi na konieczność dokonania oceny trafności wykorzystywanego dotychczas do tego narzędzia,
weryfikacji przyjętych założeń i wykorzystywanych metod prognostycznych, a także aktualizacji danych stanowiących podstawę działania tego
narzędzia oraz jego funkcjonalności.
W grudniu 2017 r. w MRPiPS podpisano umowę o dofinansowanie projektu
System prognozowania polskiego rynku pracy23, mającego na celu opracowanie nowego systemu prognozowania, określającego trendy średnio
20 Dalej: Barometr, publikowany na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl,
opracowywany corocznie, badanie koordynowane na poziomie krajowym przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie.
21 Grupy zawodów przyjęte w Barometrze mogły różnić się od przedstawionych w Monitoringu,
bowiem na potrzeby tego badania przyjęto własną klasyfikację zawodów. Zawierała ona
natomiast klucze przejścia do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności stosowanej w Monitoringu.
22 Za lata 2017, 2018 i 2019.
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23 Projekt realizowany przez konsorcjum Instytutu Badań Strukturalnych i Spraw Socjalnych,
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
na podstawie umowy z 21 grudnia 2017 r. POWR.02.04.00-00-0083/17-00, współfinansowany
jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
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i długookresowe popytu i podaży pracy w przekrojach: przestrzennym,
branżowym oraz zawodów. Narzędzie to pozwoli na oszacowanie luki podażowo-popytowej, tj. wielkości niezrealizowanego (ze względu na niedobory
zasobów pracy oraz niedopasowanie kompetencyjne) popytu na pracę ogółem oraz w określonych sektorach gospodarki i zawodach. Termin zakończenia realizacji tego projektu przewidziany był na 30 listopada 2020 r.
Z uwagi na istotne trudności w jego realizacji, w związku z ogłoszonym
w kraju stanem epidemii oraz licznymi ograniczenia z tym związanymi,
termin zakończenia prac został wydłużony o rok (do 30 listopada 2021 r.).

W reakcji na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, w MR współpracowano z branżowymi samorządami zawodowymi oraz przedstawicielami
pracodawców i pracowników reprezentujących poszczególne sektory,
w zakresie dostosowywania kwalifikacji i zawodów dla potrzeb rynku
pracy. Celem tych działań było m.in. zwiększenie liczebności kadry w danej
branży, jednakże nie pod kątem podziału na obywateli polskich i cudzoziemców.

Działania w związku
z deficytem kadrowym
w poszczególnych
branżach i zawodach

Podstawowym narzędziem w Ministerstwie służącym do analizowania i diagnozowania zjawisk związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
była hurtownia danych CeSAR (Centralny System Analityczno-Raportowy)
oraz prowadzone rejestry26 (tj. wydanych: zezwoleń na pracę, na pracę
sezonową – funkcjonujące od 1 stycznia 2018 r. oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy), w których – co należy podkreślić – ewidencjonowano wydane cudzoziemcom zezwolenia, a nie fakt ich zatrudnienia.

Informacje
o cudzoziemcach
zasilających krajowy
rynek pracy

W kontekście monitorowania i prognozowania potrzeb dotyczących
kompetencji na rynku pracy istotne zadania realizowały działające przy
Prezesie PARP24: Rada Programowa ds. Kompetencji oraz sektorowe rady
ds. kompetencji. Wdrażany system sektorowych rad ds. kompetencji miał
służyć jako system ścisłej współpracy na linii biznes-edukacja oraz zapewnić lepsze dopasowanie kompetencji pracowników (w tym przyszłych
pracowników) do potrzeb przedsiębiorców. W PARP, we współpracy z jednostką szkolnictwa wyższego realizowano także cykl badań Bilans Kapitału
Ludzkiego25, dostarczających ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy
oraz badań branżowych w trzech sektorach: finansowym, IT oraz turystyki. Z badania Bilansu Kapitału Ludzkiego 2017 wynikało, że w Polsce
konieczne były do podjęcia kroki zapewniające wystarczającą liczbę pracowników na stanowiskach specjalistycznych i wykwalifikowanych pracowniczych, gdyż coraz więcej podmiotów gospodarczych zgłaszało problemy
ze znalezieniem pracowników.

24 Państwowa osoba prawna (agencja wykonawcza) podległa ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki. Celem jej działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających
działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny,
wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii
w działalności gospodarczej.
25 Jeden z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia
i rynku pracy. Jego celem jest zdiagnozowanie oraz monitorowanie zasobów kapitału ludzkiego
istniejących na polskim rynku oraz czynników odpowiadających za ich rozwój. Wyniki badań
są podstawą do formułowania rekomendacji dla polityk publicznych, w obszarach takich jak:
nauka i edukacja, rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości.
26 O których mowa w art. 90c ustawy o promocji zatrudnienia.

29

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

Planowanie migracji

Jednak dane gromadzone w ww. systemach nie obejmowały wszystkich
cudzoziemców pracujących lub mogących podejmować pracę w Polsce,
w szczególności:
− cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
oraz na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (rejestrowanych w Systemie Pobyt
prowadzonym przez Urząd ds. Cudzoziemców na potrzeby legalizacji
pobytu);
− uchodźców i innych cudzoziemców objętych ochroną;
− posiadających zezwolenie na pobyt stały i innych cudzoziemców,
którzy są zwolnieni z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
W żadnym z systemów nie gromadzono również informacji o posiadanych
przez cudzoziemców kwalifikacjach (zdobytym wykształceniu, wyuczonym zawodzie i dotychczasowym doświadczeniu zawodowym) tłumacząc,
że nie były to dane bezpośrednio związane z prowadzonymi postępowaniami, zatem przepisy o ochronie danych osobowych nie zezwalały na ich
gromadzenie.

W ramach analiz dotyczących popytu na pracę cudzoziemców, w 2015 r.
na zlecenie MRPiPS zrealizowany został przez Instytut Badań Strukturalnych27 projekt Opracowanie systemu informacyjnego umożliwiającego
wielokrotne formułowanie i publikowanie aktualnych prognoz zapotrzebowania na pracę cudzoziemców. W raporcie z tego projektu, zawarte zostały
prognozy popytu i podaży pracy oraz napływu i popytu na pracę cudzoziemców do 2020 r. Prognozy te przewidywały, że najważniejszą kategorię
pracowników, których będzie brakowało w 2020 r. stanowić będą:
− wykwalifikowani pracownicy umysłowi, przede wszystkim w sektorach usług zdrowotnych i usług rynkowych28 (około 200 tys. osób);
− niewykwalifikowani pracownicy umysłowi w sektorze usług rynkowych (około 150 tys. osób);
− w ykwalifikowani i niew ykwalifikowani pracownicy umysłowi
w sektorach usług nierynkowych i edukacyjnych (około 90 tys. pracowników).

Wskazano jednocześnie, że z punktu widzenia analizy struktury kwalifikacji napływającej siły roboczej, dostępne dane statystyczne nie dają
podstaw do formułowania nie tylko prognoz, ale też wiarygodnego opisu
stanu bieżącego imigrantów w Polsce, podkreślając iż w przypadku
analizy luki kwalifikacyjnej między popytem a podażą siły roboczej,
kwestia ta ma w odniesieniu do cudzoziemców znaczenie drugorzędne,
gdyż w większości przypadków cudzoziemcy są zatrudniani poniżej swoich
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27 Fundacja naukowa założona w 2006 r., skoncentrowana na analizie ekonomicznej oraz ocenie
skutków polityk publicznych w obszarze: rynku pracy, demografii, edukacji, polityki rodzinnej,
finansów publicznych oraz energii i klimatu.
28 M.in.: handel i naprawy, hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa, łączność,
pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości, działalność usługowa komunalna, społeczna
i indywidualna.
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kwalifikacji29. Przewidywano również, że pomimo prognozowanego
zwiększenia podaży cudzoziemskiej siły roboczej w Polsce, nie będzie ona
w stanie zapełnić powstających niedoborów na rynku pracy i dopasować
się do sektorowych niedoborów popytu.

W latach 2018–2019 MPRiPS było beneficjentem projektu realizowanego
przez International Centre for Migration Policy Development „Migracje
zarobkowe w Polsce – podejście strategiczne”, której partnerem było także
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz GUS. Celem tego projektu było:
wsparcie procesu tworzenia całościowych i trwałych ram polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych przez zwiększenie wiedzy, zdolności
instytucjonalnej i współpracy miedzy instytucjami.

W czerwcu 2017 r. w MRPiPS przystąpiono do realizacji projektu Monitoring pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej30, w który zaangażowane są także ministerstwa: Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Finansów oraz Spraw Zagranicznych oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane31. Celem projektu jest cyfryzacja, a tym
samym optymalizacja i uproszczenie procesu podejmowania pracy przez
cudzoziemców, jak również wymiany informacji o cudzoziemcach rozpoczynających pracę na terenie Polski oraz o przedsiębiorcach pozyskujących cudzoziemców jako pracowników. Zasadniczym założeniem projektu
jest maksymalne wykorzystanie istniejących systemów aplikacji i zasobów
teleinformatycznych Ministerstwa RPiPS oraz Partnerów projektu i zintegrowanie ich w zakresie niezbędnym do implementacji nowych funkcjonalności i bezpośrednio związanych z nimi usług elektronicznych w celu
monitorowania pracy cudzoziemców na terytorium RP. Projekt miał być
zrealizowany do 30 czerwca 2020 r. Do dnia zakończenia kontroli nie
został ukończony, a ministerstwo było w trakcie procedowania z Centrum
Projektów Polska Cyfrowa32 aneksu do porozumienia o dofinansowanie projektu, który ma umożliwić wydłużenie terminu jego realizacji
do 31 grudnia 2020 r. Opóźnienie wynikło z konieczności niezwłocznej
realizacji w bieżącym roku szeregu dodatkowych zadań związanych z pandemią SARS-CoV-2.

Każdego roku, w latach objętych kontrolą, w Krajowych Planach Działań
na rzecz Zatrudnienia opracowanych w MRPiPS uwzględniano do realizacji zadania związane z zarządzaniem migracjami zarobkowymi. Ich celem
było zapewnienie napływu cudzoziemców na rynek pracy na poziomie
odpowiadającym potrzebom tego rynku, z uwagi na rozwój gospodarczy,

29 Wskazano, że nie jest to przypadek tylko Polski, gdyż dane OECD (Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) wskazują
jednoznacznie, iż w przypadku populacji imigrantów skala niedopasowania kwalifikacyjnego
osób z wykształceniem wyższym jest zwykle dwu lub trzykrotnie wyższa niż dla populacji
rodzimej (OECD 2006).
30 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr 2
„E-administracja i otwarty rząd”; Działanie nr „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
31 W szczególności: powiatowe urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, jednostki zabezpieczenia społecznego i rodziny, Straż
Graniczna, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Krajowa Administracja Skarbowa, konsulaty i Policja.
32 Jednostka realizująca w imieniu rządu RP zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy
strukturalnych UE, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami
innych programów powierzonych jej do realizacji. Dodatkowo CPPC zajmuje się profesjonalnym
poradnictwem wspomagającym beneficjentów w procesie zarządzania projektami UE.

Cele i zadania
związane z realizacją
polityki migracyjnej
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konsekwentny spadek bezrobocia oraz zmniejszenie liczby osób w wieku
produkcyjnym. Corocznie w kartach sprawozdawczych z realizacji zadań
deklarowano, że cel został osiągnięty. Jednocześnie we wnioskach i rekomendacjach wskazywano, że z uwagi na rosnący popyt na pracę cudzoziemców konieczne jest dalsze usprawnianie procedur ich zatrudniania,
w tym mających na celu zapewnienie napływu pracowników o pożądanych
kwalifikacjach oraz na dłuższy okres czasu.

W Ministerstwie wskazywano, że praktycznie we wszystkich krajach rozwiniętych występuje zjawisko luki podażowej i utrzymywania się niedoborów na rynku pracy, mimo występującego często relatywnie wysokiego
bezrobocia. Całkowite zamknięcie luki podażowej na rynku pracy poprzez
przyjęcie cudzoziemców wiązałoby się z szeregiem ryzyk takich jak: obniżenie standardów rynku pracy (zwiększenie udziału umów cywilnoprawnych, wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń), wypychanie z rynków
pracy miejscowych pracowników, zmniejszanie nakładów jakie państwo
i pracodawcy przeznaczają na kształcenie zawodowe rodzimych pracowników oraz konieczność ponoszenia wydatków na integrację społeczną
cudzoziemców.
5.1.2. Minister Zdrowia
W Ministerstwie
rozpoznawano
i prognozowano
potrzeby rynku
pracy w zakresie
podstawowych
zawodów medycznych

W okresie objętym kontrolą w Ministerstwie przeprowadzano szczegółowe, wielopłaszczyznowe analizy dotyczące potrzeb rynku w zawodach
regulowanych z branży medycznej, obejmujące m.in. mapy potrzeb zdrowotnych33, w tym mapy dostępnej kadry medycznej. Analizy przeprowadzano w odniesieniu do zawodów medycznych: lekarza, lekarza dentysty,
pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego34. Wynikało z nich m.in., że według stanu na koniec 2019 r. liczby osób
w poszczególnych zawodach wynosiły:
− lekarzy – 131 287, tj. średnio 341,8 lekarzy na 100 tys. ludności35;

− lekarzy dentystów – 35 072, tj. średnio 91,3 lekarzy dentystów
na 100 tys. ludności;

− pielęgniarek – 238 346, tj. średnio 620,5 pielęgniarek na 100 tys. ludności;

− położnych – 31 395, tj. średnio 81,7 położnych na 100 tys. ludności;

− fizjoterapeutów – 66 250, tj. średnio 172 fizjoterapeutów na 100 tys.
ludności;

− diagnostów laboratoryjnych – 16 500, tj. średnio 43,4 diagnostów laboratoryjnych na 100 tys. ludności.
33 O których mowa w art. 95a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm.). Zawierają dane
demograficzne i epidemiologiczne, dane dotyczące realizowanych świadczeń, a także
wykorzystania zasobów kadrowych i sprzętowych. Na ich podstawie sporządzana jest prognoza
przyszłych potrzeb w zakresie świadczeń zdrowotnych dla poszczególnych województw i całego
kraju. Mapy umieszczono na platformie internetowej Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych
(dalej: BASiW) https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3304.
34 Dalej także: podstawowe zawody medyczne.
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35 Z czego w 39 na 50 wykazywanych w tej bazie specjalizacji osiągnięto niższe wskaźniki stanu
kadry lekarskiej od rekomendowanego przez krajowych konsultantów.
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Z kolei z raportu o sytuacji kadrowej farmaceutów, opracowanego przez
Naczelną Izbę Aptekarską36, wynikało, że na koniec 2016 r. 35 520 farmaceutów posiadało uprawnienia do wykonywania zawodu, tj. średnio 67,9
farmaceutów przypadało na 100 tys. ludności.

Na koniec 2019 r. w porównaniu do końca 2016 r. zwiększyła się zarówno
liczba:
− lekarzy i lekarzy dent ystów w ykonujących ten zawód o 4,75%
(tj. o 8486 osób),
− lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji – o 6,5% (tj. o 1679
osób),
− czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych wykonujących ten zawód
– o 3,8% (tj. o 9722 osób).

Corocznie, od roku akademickiego 2016/2017, zwiększano także limit
przyjęć na kierunku lekarskim i w porównaniu do roku akademickiego
2020/2021 nastąpił w tym zakresie wzrost o 12,6% (tj. o 1227 osób).

Monitorowano również dane dotyczące liczby studentów i absolwentów
kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. W roku akademickim 2019/2020
w porównaniu do roku akademickiego 2016/2017 wzrosła liczba:
− osób przyjętych na ww. kierunkach o 47,9%,
− absolwentów na tych kierunkach o 75,7% (tj. o 6303 osoby),
− uczelni uprawnionych do kształcenia na tym kierunku (z 90 w 2017 r.
do 107 w 2020 r.).

W Ministerstwie analizowano jednocześnie dane dotyczące zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych, w tym odnoszące się do poziomu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia w poszczególnych zakresach.
Opracowano na ich podstawie m.in. następujące dokumenty:
− „Strategię na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”
z 2017 r., oraz związaną z nią

− „Politykę Wieloletnią Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa
w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.)”37.
Załącznikiem do w w. polit yki była analiza liczby pielęgniarek
i położnych zatrudnionych, nabywających uprawnienia emerytalne
oraz wchodzących do zawodu w latach 2018–2033. Wnioski z tej analizy były następujące:

1. Struktura wieku pielęgniarek i położnych wskazuje na brak zastępowalności pokoleń. W przedziale wiekowym 41–60 lat jest 172 706
pielęgniarek i położnych, a w przedziale 21–40 lat, mającym zastąpić
ww. przedział, jest tylko 32 993 pielęgniarek i położnych. Oznacza to,
że w 2033 r. będzie brakowało 169 tysięcy pielęgniarek i położnych.

2. Zapewnienie zastępowalności pokoleń wymaga, aby w latach 2018–2033
dodatkowo 69 886 osób rozpoczęło wykonywanie tych zawodów.
Oznacza to, że rocznie oprócz 4487 osób obecnie uzyskujących prawo
wykonywania zawodu (średnio z lat 2014–2016) dodatkowo powinno
je uzyskać średnio 4368 pielęgniarek i położnych.

36 Ujętego w BASiW.
37 Przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 124/2019 z 15 października 2019 r., dalej: Polityka na rzecz
pielęgniarstwa.
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3. W celu zapewnienia wskaźnika 9,3 pielęgniarek i położnych na 1000
mieszkańców (średnia krajów OECD) w latach 2018–2033 dodatkowo
132 224 osób powinno rozpocząć wykonywanie tego zawodu. Oznacza to,
że rocznie oprócz 4487 osób obecnie uzyskujących prawo wykonywania,
dodatkowo powinno je uzyskać średnio 8264 pielęgniarek i położnych.

4. W związku z faktem, że nie wszystkie osoby uzyskujące prawo wykonywania zawodu przystępują do jego wykonywania, braki kadrowe
w tych zawodach mogą być jeszcze większe.

Z kolei w analizach rynku usług pielęgniarskich38 za 2019 r. i 2020 r. wskazano, że pomimo corocznie zwiększanego stanu kadrowego pielęgniarek
i położnych aktywnych zawodowo, na skutek nabywanie praw emerytalnych, stan kadrowy będzie i tak ulegał zmniejszeniu. Przewidywany niedobór kadry pielęgniarskiej oraz położniczej w Polsce, podobnie jak w innych
krajach UE, powinien wymusić w najbliższych latach znaczące zmiany
w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług zdrowotnych.
W Ministerstwie
nie rozpoznawano
i nie prognozowano
potrzeb rynku pracy
w zakresie pozostałych
zawodów medycznych

Informacje
o cudzoziemcach
zasilających krajowy
rynek pracy
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W żadnym z ww. dokumentów nie zawarto natomiast rozwiązań lub kierunków działań związanych z zatrudnianiem do tych zawodów cudzoziemców.

W kontrolowanym okresie nie prowadzono analiz potrzeb rynku pracy
w zakresie pozostałych regulowanych zawodów medycznych39, co nie
sprzyjało optymalizacji planowania i wykorzystania zasobów w tym zakresie, podobnie jak brak kompleksowych regulacji prawnych określających
m.in.: wymagane kwalifikacje40, zasady wykonywania ww. zawodów i zawodowej odpowiedzialności.
W MZ trwały prace nad opracowaniem ostatecznego projektu ustawy
o innych zawodach medycznych, która będzie regulować kompleksowo uzyskiwanie kwalifikacji, zasady wykonywania oraz doskonalenia zawodowego
nieuregulowanych do tej pory ustawowo, zawodów medycznych. Projekt
zakłada uregulowanie wymagań kwalifikacyjnych dla 15 z 22 pozostałych
zawodów medycznych41.

W okresie objętym kontrolą, w ministerstwie gromadzono informacje
o cudzoziemcach wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty oraz
pielęgniarki i położnej, korzystając m.in. z centralnych rejestrów prowadzonych przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek

38 Opracowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”.
39 Tj. inne niż podstawowe zawody medyczne: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka
stomatologiczna, higienistka szkolna, logopeda, opiekun medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu,
ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog,
technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy,
instruktor terapii uzależnień, specjalista terapii uzależnień, inspektor ochrony radiologicznej
w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych, koordynator
pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, grzyboznawca, klasyfikator grzybów.
40 Obecnie wymogi w tym zakresie dotyczą wykonywania ww. zawodów w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami.
41 Asystentka dentystyczna, dietetyk, higienista dentystyczny, logopeda, masażysta, opiekun
medyczny, ortoptysta, optometrysta, protetyk słuchu, technik dentystyczny, elektroradiolog,
technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.
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i Położnych42. Na koniec 2019 r. prawo wykonywania zawodu lekarza lub
lekarza dentysty posiadało w Polsce 1823 cudzoziemców (z tego 1407 osób
spoza UE), co stanowiło 1% ogółu lekarzy i lekarzy dentystów posiadających
uprawnienia do wykonywania zawodu w RP. Odpowiednio, 243 cudzoziemców posiadało prawo wykonywania zawodu pielęgniarki43 (0,10% wszystkich
aktywnych zawodowo pielęgniarek), a 15 cudzoziemców prawo wykonywania
zawodu położnej (0,05% wszystkich aktywnych zawodowo położnych).

W MZ nie dysponowano natomiast informacjami o kwalifikacjach obcokrajowców (w tym spoza UE), którzy mogliby zasilić krajowy rynek pracy
w poszczególnych zawodach medycznych.

Brak wiedzy o liczbie cudzoziemców, niewykonujących w Polsce zawodów medycznych wyuczonych w kraju swojego pochodzenia, nie sprzyjał optymalizacji planowania i kształtowania kadr medycznych, które
powinno uwzględniać również wykorzystanie umiejętności zawodowych
imigrantów, zwłaszcza w sytuacji istniejącego na rynku zapotrzebowania
na wykwalifikowanych pracowników z branży medycznej.

W ramach działalności analitycznej, w MZ współpracowano m.in. ze środowiskiem lekarskim, samorządami zawodowymi, osobami zajmującymi się pracą naukową w dziedzinach związanych z ekonomią zdrowia
oraz zarządzaniem, przedstawicielami uczelni medycznych i instytucji
związanych z ochroną zdrowia, realizując przedsięwzięcia z zakresu planowania i kształtowania kadr medycznych. Efektem tej współpracy było
m.in. opracowanie44 w 2019 r. raportu Badanie stabilności popytu i podaży
pracy kadr lekarskich w Polsce. W ramach badania wykonano analizy
dotyczące norm zatrudnienia oraz faktycznej liczebności kadr lekarskich
pracujących w warunkach szpitalnych, uzupełnione o dynamikę zasobów
kadr lekarskich, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych oraz dynamiki kształcenia lekarzy. Powołując się na dane Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z 2018 r.
wskazano, że liczebność kadr w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
wynosi 3,59 – dla lekarzy i 6,07 – dla pielęgniarek, a średnia wieku lekarza
specjalisty w Polsce to 57 lat.

Współpraca z innymi
podmiotami

W raporcie podkreślono, że właściwe planowanie podaży kadr wiąże
się z koniecznością sprostania wyzwaniom w obszarze: istniejących niedoborów lekarzy, starzejącej się kadry medycznej i czasochłonnego procesu
kształcenia. Z uwagi na tę ostatnią okoliczność, jako alternatywną ścieżkę
wskazano pozyskiwanie wyszkolonych pracowników z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zza wschodniej granicy. Zaznaczono
jednak, że dotychczas znikoma liczba cudzoziemców wykonuje zawód
lekarza w Polsce, co wskazuje na nieatrakcyjność rynku polskiego
dla zagranicznych lekarzy.

42 Ponadto pozyskiwano informacje o cudzoziemcach pochodzące z Centralnego Wykazu
Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, ze zm ) zawierającego dane dotyczące
lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych,
fizjoterapeutów oraz farmaceutów.
43 W tym 57 obywateli UE i 186 spoza UE.
44 We współpracy z zespołem ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
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Planowane i podjęte
działania w związku
z deficytem kadrowym
w poszczególnych zawodach

W okresie objętym kontrolą, w MZ podejmowano działania mające na celu
zmniejszanie deficytów kadrowych, w szczególności w zawodach lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej. Skoncentrowane były one
w głównej mierze na wypracowaniu rozwiązań służących zwiększaniu
liczby absolwentów kierunku lekarskiego oraz podnoszeniu atrakcyjności
podejmowania zatrudnienia, a także na tworzeniu warunków korzystnych
dla pozostania kadry medycznej w Polsce.
5.1.3. Wojewodowie

Systemy informatyczne
w Urzędzie

W sprawach dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, wojewodowie są pierwszym organem administracji rządowej, do którego
kieruje się cudzoziemiec lub pracodawca, który chciałby go zatrudnić.
W świetle przepisów ustawy o cudzoziemcach wojewoda prowadzi postępowania administracyjne m.in.: w sprawach związanych z wydawaniem
zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, a także ich przedłużaniem i uchylaniem; rejestry wydanych zezwoleń oraz przekazuje innym organom informacje o wydanych zezwoleniach. Natomiast w świetle przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia, do zadań wojewody należy m.in. wydawanie
zezwoleń na pracę, o których mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy, a w zakresie
polityki rynku pracy, w tym dotyczącej cudzoziemców, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa
lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty.
Wojewoda zobligowany jest również do ustalenia, po zasięgnięciu opinii
marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady rynku pracy, kryteriów
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

W każdym z kontrolowanych urzędów wojewódzkich dane o cudzoziemcach gromadzono w dwóch systemach informatycznych:
− w Krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (System Pobyt v.2), w którym rejestrowano składane przez
cudzoziemców wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy,
stały, rezydenta długoterminowego UE), przedłużenie wizy, a także rozstrzygnięcia administracyjne do ww. wniosków i wydawane
cudzoziemcom dokumenty oraz
− w Systemie Zatrudnienie Cudzoziemców, przy pomocy którego prowadzone były sprawy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców.

W obu systemach wprowadzano szczegółowe informacje o cudzoziemcach oraz istniała możliwość przypisania wydanych zezwoleń na pracę
do poszczególnych sekcji PKD i stanowisk. Natomiast w żadnym z urzędów nie prowadzono rejestrów lub innych baz danych, w których znajdowałyby się informacje o wykształceniu cudzoziemców, którym zezwolono
na pracę, takie jak zawód wyuczony, dotychczas wykonywany, ewentualnie
doświadczenie zawodowe.
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Wojewodowie podnosili, że: oba ww. systemy informatyczne zapewniają
możliwość gromadzenia i przetwarzania danych wymaganych przepisami prawa. Organ nie ma możliwości gromadzenia danych dotyczących
wykształcenia czy też doświadczenia zawodowego cudzoziemców, albowiem takich informacji nie zawierają składane przez pracodawców i cudzoziemców wnioski, których wzory określone zostały przepisami prawa.
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Dodatkowo, ponieważ udzielone zezwolenia stanowią dopiero podstawę
do legalnego zatrudnienia cudzoziemca (w praktyce nie musi bowiem dojść
do zatrudnienia albo może ono trwać krótko i podlegać zmianom), wojewodowie nie posiadali informacji i danych na temat faktycznego zatrudnienia cudzoziemców w poszczególnych branżach i zawodach na terenie
województw.
W żadnym z kontrolowanych urzędów:
− nie przypisano pracownikom, w ich zakresach czynności, zadań związanych ze sporządzaniem opracowań, analiz i prognoz dotyczących
sytuacji cudzoziemców w województwie, a w szczególności na regionalnym rynku pracy;
− nie sporządzano i nie zlecano podmiotom zewnętrznym przygotowania
opracowań, analiz i prognoz, o których mowa powyżej;
− informacji ze wskazanych źródeł nie wykorzystywano także do analizy
sytuacji cudzoziemców na regionalnym rynku pracy.

Analizy, prognozy
i opracowania dotyczące
sytuacji cudzoziemców
w województwie

Trzech spośród pięciu kontrolowanych wojewodów45 nie wywiązało
się prawidłowo z obowiązku ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń
na pracę cudzoziemców. I tak:

Kryteria wydawania
zezwoleń na pracę
cudzoziemców
w województwie

Jako główną przyczynę odstąpienia od sporządzania ww. analiz, prognoz i opracowań dotyczących sytuacji cudzoziemców w województwie,
a w szczególności na regionalnym rynku pracy, wskazywano brak nałożonych na wojewodów obowiązków w tym zakresie.
Wojewoda Podlaski od chwili ustalenia rozporządzeniem z dnia 22 czerwca
2009 r. kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie podlaskim, w tym wykazu zawodów i rodzajów prac, w stosunku
do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, ani nie dokonał ich aktualizacji, ani ponownego ustalenia.
Czynności zmierzające do aktualizacji przedmiotowych kryteriów zostały
zainicjowane dopiero w dniu 2 stycznia 2020 r.

Wojewoda Śląski określił w lipcu 2016 r. nowe kryteria wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, lecz wykaz zawodów i rodzajów pracy,
w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, nie uległ zmianie od 2009 r. i obejmował wyłącznie te same dwa zawody, które określono w poprzednio obowiązujących
kryteriach z 2009 r.

Natomiast Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2016 r. ustalił kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
na terenie województwa mazowieckiego. Jednak, pomimo że wyniki badania zamieszczone w ogólnodostępnym opracowaniu „Barometr zawodów
województwa mazowieckiego” wskazywały na potrzebę aktualizacji kryteriów zawodów deficytowych w województwie mazowieckim, wojewoda
nie dokonał aktualizacji wykazu zawodów i rodzajów prac.
W praktyce nadzór wojewodów ograniczył się do kontroli przeprowadzanych w powiatowych urzędach pracy i w bardzo niewielkim stopniu dotyczył spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. W szczególności
kontrolowano bowiem:

45 Wojewoda Podlaski, Śląski i Mazowiecki

Ograniczony nadzór
i kontrola nad realizacją
zadań z zakresu rynku
pracy
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− stopień przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań w zakresie
podejmowania pracy przez cudzoziemców,
− prawidłowość prowadzenia ewidencji oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową,
− realizację zadań związanych z badaniem i analizowaniem sytuacji
na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie
zezwolenia na pracę cudzoziemca.
Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, do zadań
wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie nadzoru
nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub
starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty46.

Jednocześnie liczba przeprowadzonych w ww. zakresie kontroli w niektórych urzędach była nieproporcjonalna i nieadekwatna do skali realizowanych przez te jednostki zadań. Wojewoda Łódzki przeprowadził bowiem
jedną kontrolę w tym zakresie, Wojewoda Mazowiecki dwie, a Wojewoda
Wielkopolski trzy.

Odpowiednia
organizacja
zadań wojewody
związanych z obsługą
cudzoziemców

Wojewodowie nie sprawowali nadzoru i kontroli nad realizacją zadań
z zakresu rynku pracy w innych podmiotach niż publiczne służby zatrudnienia (powiatowe urzędy pracy), a nawet w tych jednostkach w bardzo
ograniczonym zakresie dotyczyły one spraw związanych z zatrudnianiem
cudzoziemców. Nie służyło to pełnemu rozpoznaniu, monitorowaniu i prognozowaniu sytuacji cudzoziemców w regionie, a także proponowaniu
korzystniejszych rozwiązań dla wszystkich uczestników rynku pracy.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 i ust. 3–6 ustawy o promocji zatrudnienia,
wojewoda wydaje zezwolenia na pracę cudzoziemców oraz ustala kryteria wydawania tych zezwoleń. Natomiast w świetle treści art. 114 ust. 1–4
ustawy o cudzoziemcach, wojewoda może wydawać także zezwolenia
na pobyt czasowy i pracę, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium RP
jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie określone w ww. przepisach warunki.

W każdym z kontrolowanych urzędów zadania związane z wydawaniem
cudzoziemcom ww. zezwoleń, w tym między innymi: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń
na pracę, (a także pobyt czasowy i pracę), ich przedłużaniem i uchylaniem,
prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń, przekazywanie właściwym
organom informacji o wydanych zezwoleniach oraz ustalanie kryteriów
wydawania zezwoleń na pracę przypisane zostały wydziałom Spraw
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46 W świetle treści art. 24 ust. 1 ww. ustawy tymi „innymi podmiotami” mogą być: jednostki
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką
rynku pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców, instytucje szkoleniowe, agencje
zatrudnienia, centra integracji społecznej. O możliwości sprawowania nad nimi nadzoru
przesądza realizacja przez nie usług lub instrumentów rynku pracy zleconych przez marszałka
województwa lub starostę, a także wykonywanie innych zleconych zadań (np. o których mowa
w art. 20 ust. 1 albo art. 66d tej ustawy).
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Obywatelskich i Cudzoziemców47 oraz Spraw Cudzoziemców48. Niektóre
zadania wynikające z ww. ustaw realizowane były także w delegaturach,
oddziałach zamiejscowych lub punktach paszportowych urzędów49.

Natomiast obowiązki z zakresu nadzoru nad realizacją zadań dotyczących rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia przypisane zostały wydziałowi Polityki Społecznej50, Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej51 lub Rynku Pracy52.

5.1.4. Marszałkowie województw

Wszystkie objęte kontrolą samorządy województw dysponowały bieżącą,
szczegółową wiedzą na temat sytuacji na regionalnym rynku pracy
oraz wykonywały zadania określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia, m.in. prowadząc bieżące, szczegółowe analizy tego
rynku. W ich imieniu przedmiotowe działania realizowały wojewódzkie urzędy pracy (dalej: WUP), a w jednym przypadku także komórka
organizacyjna urzędu nadzorująca pracę WUP i regionalnego ośrodka pomocy społecznej (dalej: ROPS), odpowiedzialna również m.in. za opracowywanie prognoz i analiz, identyfikację i klasyfikację problemów rozwoju
województwa, kształtowanie kierunków rozwoju regionu z uwzględnieniem założeń polityki Unii Europejskiej oraz uczestnictwo w pracach
nad strategią województwa.

Analizy regionalnego
rynku pracy

Analizy regionalnego rynku pracy uwzględniały rzeczywiste dane
w zakresie popytu i podaży występujących na tym rynku, pozyskane m.in.
z powiatowych urzędów pracy (dalej: PUP), GUS, MRPiPS, urzędów wojewódzkich oraz zebrane we własnym zakresie przez WUP. W oparciu przede
wszystkim o badania popytu na pracę, aktywności zawodowej i ekonomicznej ludności, ofert pracy publikowanych w portalach internetowych, danych
dotyczących sytuacji absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
na rynku pracy i informacji pozyskiwanych przez jednostki organizacyjne
samorządu, np. od lokalnie działających przedsiębiorców systematycznie
prowadzono m.in. Monitoring , w tym w poszczególnych branżach i zawodach, a także Barometr, stanowiący krótkookresową prognozę sytuacji
m.in. w zawodach deficytowych. W efekcie powyższych analiz pozyskiwano
47 W Śląskim, Podlaskim, Łódzkim oraz, do 31 grudnia 2018 r., Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim.
48 Od 1 stycznia 2019 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, natomiast w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim od 1 stycznia 2019 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców prowadzone
były sprawy w zakresie wynikającym z ustawy o cudzoziemcach, a w Wydziale Rynku Pracy
w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia.
49 W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przyjmowania wniosków
i prowadzenia postępowań w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia prowadzone
były także w delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile; w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w oddziałach zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie, a w Łódzkim
Urzędzie Wojewódzkim w punktach paszportowych w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu
i Skierniewicach.
50 W Wielkopolskim (od 27 czerwca 2019 r. działania związane z kontrolą urzędów pracy zostały
przypisane Wydziałowi Kontroli, Prawnemu i Nadzoru Urzędu), Śląskim i Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim.
51 W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.
52 W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
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Analizy dotyczące
sytuacji cudzoziemców
na regionalnym
rynku pracy
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wiedzę na temat regionalnych rynków pracy, w tym również o deficytach
tego rynku w zakresie m.in. branży IT, medycznej, budowlanej, logistycznej,
finansowej. Z prowadzonych analiz wynikało, że w Polsce, przy trwającej
dobrej koniunkturze w gospodarce i niskiej stopie bezrobocia, brakowało
zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych pracowników.

Z prowadzonych regionalnych analiz rynku pracy, opartych również na opiniach ekspertów tego rynku, wynikało, że nie jest wykorzystywany cały
potencjał zawodowy cudzoziemców, którzy często podejmują zatrudnienie
poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Badania wykazały, że dla pracodawców wykształcenie obcokrajowców nie jest najistotniejszym zagadnieniem. W sytuacji braku wykwalifikowanej siły roboczej oraz pracowników
średniego szczebla, umiejętności cudzoziemców byłyby bardzo przydatne,
a w interesie polskiej gospodarki jest zatrzymanie ich w kraju. Zwracano
uwagę na możliwy w kolejnych latach spadek liczby cudzoziemców z Ukrainy, w związku z ułatwieniami i lepszymi warunkami pracy w innych krajach UE. Wskazywano również, że być może efektywną metodą wsparcia
polskiego rynku będą pracownicy z Białorusi lub bardziej odległych krajów, jak: Wietnam, Filipiny, Indie, Nepal, Macedonia, Tadżykistan i Uzbekistan. Co więcej, rekomendowano stworzenie krajowej polityki migracyjnej,
która uwzględniałaby zapotrzebowanie rynku na określonych pracowników i ułatwiałaby sprowadzanie ich do RP, nawet na kilka lat, co pomogłoby
w pozyskaniu nie tylko niewykwalifikowanych pracowników, ale także
specjalistów.

W wszystkich samorządach województw analizowano sytuację cudzoziemców na regionalnym rynku pracy, chociaż zakres prowadzonych analiz był
zróżnicowany, zależny głównie od stopnia zainteresowania cudzoziemców danym regionem jako docelowym miejscem osiedlenia się i podjęcia
zatrudnienia, ale także od aktywności samego samorządu. W kontrolowanych samorządach województw zakres przeprowadzanej diagnozy
przedstawiał się następująco:
− W 2019 r. w WUP w Białymstoku sporządzono analizę „Cudzoziemcy
na podlaskim rynku pracy” m.in. w oparciu o indywidualnie przeprowadzane ankiety, wywiady z pracodawcami, cudzoziemcami, przedstawicielami agencji zatrudnienia i innych organizacji. Z raportu
wynikał m.in. wzrost liczby zawodów, w których pracodawcy mają
problem z zaspokojeniem potrzeb kadrowych. Autorzy opracowania podkreślili wagę uzupełniania niedoborów kadrowych pracownikami spoza kraju, a także istotę integracji tych osób na rynku pracy
oraz w społecznościach lokalnych jako zasadniczego narzędzia trwałego osiedlania się imigrantów.
− W WUP w Katowicach dokonywano analizy sytuacji cudzoziemców
m.in. na podstawie sprawozdań o liczbie oświadczeń pracodawców
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Ponadto zlecono m.in.
przeprowadzenie „Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia
tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014–2020”. Z badań wynikało, że prawie połowa cudoziemców (48,5%) posiadała wykształcenie
średnie, 37,9% – zasadnicze, a 12,6% – wyższe. Przedsiębiorcy biorący
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udział w badaniu nie potrafili stwierdzić, jakie wykształcenie posiadali zatrudnieni przez nich pracownicy, z uwagi na brak znaczenia tej
kwestii dla wykonywania pracy, w której najważniejsze są kwalifikacje
i doświadczenie. W 2016 r. w WUP zlecono przeprowadzenie badania
„Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy, w oparciu o opinie pracodawców i przedstawicieli agencji zatrudnienia”. Pracownicy ci wykonywali
prace fizyczne, w tym produkcyjne. Jako jeden z powodów zatrudnienia
cudzoziemców (8%) wskazywano specyficzne kwalifikacje niezbędne
do wykonywania prac.
− W województwie łódzkim nie sporządzano odrębnego raportu
dotyczącego sytuacji cudzoziemców na regionalnym rynku pracy,
ale zagadnienie to było analizowane przy okazji sporządzania raportu odnoszącego się do łódzkiego rynku pracy. Z uwagi na narastające trudności ze znalezieniem pracowników, pracodawcy zatrudniali
pracowników zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy. W raporcie
dotyczącym rynku pracy za 2019 r. odnotowano największe zapotrzebowanie pracodawców na pracowników ze wschodu w: przetwórstwie
przemysłowym, działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej, transporcie i gospodarce magazynowej, a także
w budownictwie.
− W WUP w Warszawie w 2018 r. zlecono badanie empiryczne, w wyniku
którego powstało obszerne opracowanie „Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego”. Z badań wynikało m.in., że tylko 16% osób przyjechało do Polski
z rodziną, a jedynie 56% zadeklarowało pracę w zawodzie wyuczonym. Specjaliści oraz technicy i średni personel najczęściej wykonywali
pracę poniżej swoich kwalifikacji. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 34% cudzoziemców, średnie zawodowe – 27%, średnie
ogólnokształcące, pomaturalne lub policealne – 14%, a 13% – wyższe.
Jako dziedzinę zawodu wyuczonego najczęściej deklarowano usługi dla
ludności (26%), architekturę i budownictwo (20%) lub inżynierię procesów produkcyjnych (12%), a brak zawodu – 13%. Profesję z grupy:
robotników przemysłowych i rzemieślników zadeklarowało 30% osób,
pracowników usług i sprzedawców – 20%, specjalistów – 12%, techników średniego personelu –11%. Według badań, najlepsze miejsca pracy, bez względu na poziom wykształcenia, kwalifikacje i kompetencje,
pozostawały dla cudzoziemców niedostępne.
− W województwie wielkopolskim opracowano szereg analiz dotyczących
cudzoziemców, w tym m.in. dokumenty: „Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy”, „Skala zatrudniania cudzoziemców w województwie
wielkopolskim na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w latach 2010–2016” oraz „Wielkopolski rynek pracy. Zatrudnienie cudzoziemców ze wschodu w sektorze rolniczym
na przykładzie powiatu kaliskiego”. Do niedawna region z najniższą
stopą bezrobocia nie musiał korzystać z pracy obcokrajowców, przyciągał bowiem mieszkańców innych rejonów Polski, jednakże wolne
zasoby pracowników wyczerpały się.
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Strategia działań
na rzecz cudzoziemców

Aby powstrzymać dalszą ekspansję cudzoziemców do innych województw
i państw, w części analizowanych samorządów (podlaskie, śląskie, wielkopolskie) sformułowane zostały rekomendacje, ewentualne konieczne
do wdrożenia plany działań, jakie uznano za niezbędne w celu utrzymania
napływu cudzoziemców, w tym m.in. dotyczące:
y zintensyfikowania działań związanych z integracją i adaptacją cudzoziemców, np. poprzez naukę języka polskiego organizowaną przez
organizacje pozarządowe, kursy podnoszące kwalifikacje, wsparcie
procesu integracji studentów zagranicznych;
y prowadzenia działań informacyjnych, które będą podkreślały atrakcyjność i możliwości, jakie daje zatrudnianie cudzoziemców;
y stworzenia ujednoliconej i uproszczonej ścieżki uznawania kwalifikacji cudzoziemców, co pozwoliłoby na uzupełnienie wakatów, szczególnie w zakresie stanowisk, które wymagają bardziej skomplikowanych
kwalifikacji;
y propagowania wśród osób, które przyjeżdżają do kraju działań
promocyjno-informacyjnych dostępnych w instytucjach, które są często
odwiedzane przez cudzoziemców;
y utworzenia lokalnych centrów integracji cudzoziemców;
y przeciwdziałania nadużyciom ze strony pracodawców zatrudniających
cudzoziemców lub monitorowania zjawiska przemocy wobec imigrantów i ich dyskryminacji.
Większość powyższych opracowań i analiz dotyczących sytuacji cudzoziemców była udostępniania, w tym przede wszystkim na stronach
internetowych WUP. W żadnym z samorządów nie posiadano jednak wiedzy na temat rzeczywistych kwalifikacji cudzoziemców spoza UE, zatrudnionych na regionalnym rynku pracy, z uwagi na brak źródeł pozyskiwania
tego rodzaju danych i – jak wskazywano – brak obowiązku gromadzenia
tego rodzaju danych.

W żadnym z objętych kontrolą samorządów województw, nie opracowano
i nie wdrożono kompleksowych rozwiązań mających na celu asymilację
cudzoziemców do krajowego rynku pracy. W większości przypadków szczegółowe działania były wciąż w fazie projektowania albo nie były w ogóle
brane pod uwagę jako niezbędne do podjęcia. Stopień wykorzystania
potencjału zawodowego cudzoziemców był zależny właściwie wyłącznie
od pracodawców i wskazanych przez nich wymagań, co niejednokrotnie
doprowadzało do podjęcia pracy niezgodnej z posiadanymi kwalifikacjami,
również poszukiwanymi na rynku pracy.

Tylko w dwóch kontrolowanych samorządach53 kwestia dostępności
regionalnego rynku pracy dla obcokrajowców była przedmiotem procesu
uzgodnień poprzedzających opracowanie i przyjęcie dokumentów strategicznych dla województwa m.in. strategii rozwoju województwa oraz strategii polityki społecznej. Podobnie było w przypadku regionalnego planu
działań na rzecz zatrudnienia. Cudzoziemcy byli traktowani głównie jako
jedna z ewentualnych grup docelowych w ramach podejmowanych działań aktywizacyjnych, skierowanych do bezrobotnych. Jako przyczynę tego
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stanu wskazywano przede wszystkim szeroki zakres działań konsultacyjnych i ich otwartą formułę, a także konsultowanie dokumentu z ekspertami
ds. rynku pracy.
Przykład

W województwie łódzkim regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia był
konsultowany w szerokim zakresie, w tym m.in. z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Gremia te poruszały temat zatrudniania cudzoziemców, w tym dostępności miejsc pracy oraz warunków pracy obcokrajowców. W toku konsultacji
ww. dokumentu, na 2020 r. przedstawiciele jedego z powiatowych urzędów pracy zgłosili propozycję rozszerzenia o cudzoziemców priorytetowych
grup bezrobotnych i osób wymagających wsparcia i uwzględnienia tych osób
w zadaniu „Realizacja przedsięwzięć na rzecz osób i grup defaworyzowanych
na rynku pracy”. Powyższa uwaga została uwzględniona. W efekcie w działaniach regionalnych pojawiło się postanowienie dotyczące konieczności
„Organizacji wsparcia dla samotnych rodziców, cudzoziemców w zakresie
umożliwiającym podejmowanie zatrudnienia”.

W toku konsultacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego
do 2030 r., podczas warsztatu konsultacyjnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, rządowych i partnerów społeczno-gospodarczych, zwrócono uwagę na potrzebę podejmowania takich działań jak zamieszczanie
komunikatów w obcych językach, jako odpowiedź na potrzeby migrantów. Sformułowano też ocenę, że „system pracy dla cudzoziemców w Polsce jest najmniej dla nich przyjazny i jest najbardziej zbiurokratyzowany
i najdłużej się czeka na pozwolenia w Europie” oraz, iż „cudzoziemców nie
powinno się kierować wyłącznie do pracy fizycznej, ale również do branż
z inteligentnych specjalizacji, służby zdrowia”. Przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania zgłosili uwagę o „braku wyraźnego wskazania znaczenia pracowników z Ukrainy dla rozwoju Wielkopolski oraz propozycji konkretnych
kierunków kluczowych działań dla tej grupy migrantów”.

Analogicznie, nie w każdym przypadku zagadnienia dotyczące cudzoziemców były uwzględnione w uznanych za strategiczne, kierunkach rozwoju
regionu, określonych w stosownych dokumentach. Jako przyczynę tego
stanu wskazywano wysoki poziom ogólności tychże dokumentów strategicznych, a niekiedy względnie stałą liczbę cudzoziemców zasilających
rynek pracy. Niemniej jednak, we wszystkich samorządach, w dokumentacji strategicznej sporządzanej w ostatnich miesiącach okresu 2017–2020
(I półrocze) coraz częściej dostrzegano potrzebę uwzględnienia zagadnień
dotyczących cudzoziemców, co świadczy o fakcie wzrostu znaczenia roli tej
grupy dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Dotychczas nie został wypracowany i wdrożony skuteczny mechanizm
wsparcia dla cudzoziemców, oparty m.in. na rekomendacjach ekspertów
rynku pracy. W dwóch spośród pięciu kontrolowanych samorządów województw, przeanalizowano możliwości dotyczące tworzenia takiego systemu:
− w województwie podlaskim, w 2019 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła uchwałę w sprawie stanowiska o aktualnej oraz krótko i długookresowych perspektywach regionalnego i lokalnych rynków
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pracy. Zwrócono uwagę, że w perspektywie 30 lat liczba osób w wieku
produkcyjnym obniży się o około 250 tysięcy, czyli o niemal 1/3 obecnej populacji województwa w tym wieku. Podkreślono konieczność
podjęcia działań, bez których dalszy rozwój gospodarczy województwa będzie poważnie zagrożony. Wśród proponowanych rozwiązań
zalecono m.in. wsparcie imigracji zarobkowej, szczególnie stworzenie
zachęt i promocji stałego osiedlania się cudzoziemców w województwie
podlaskim. Przedmiotowe założenia zamierza się uwzględnić m.in.
poprzez zaplanowanie stosownych działań w regionalnym programie
operacyjnym na lata 2021–2027, w zakresie uzależnionym od regulacji
unijnych i krajowych. Podkreślono jednak, że szereg celów i działań
określonych w strategii województwa do 2030 r. wykracza poza strefę
bezpośrednich kompetencji samorządu województwa, dlatego ich realizacja będzie uzależniona od zaangażowania środków innych instytucji,
zarówno publicznych, jak i prywatnych;
− w projekcie Strategii Polityki Społecznej w województwie wielkopolskim w celach strategicznych: usługi społeczne, infrastruktura społeczna, aktywność społeczna i obywatelska, włączenie społeczne
i koordynacja polityki społecznej, przewidziano kluczowe działania
skierowane do cudzoziemców, w tym np.: tworzenie usług wspierających migrantów w realizacji procedur dotyczących legalizacji pobytu,
rozwój usług wzmacniających przepływ informacji w dostępie migrantów do edukacji, inicjatyw kulturalnych itp. na poziomie lokalnym,
rozwój usług socjalno-bytowych, upowszechnienie idei centrów integracji cudzoziemców, uwzględnianie potrzeb mieszkaniowych tych
osób, wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych działających
na rzecz cudzoziemców, budowanie systemu poradnictwa dla migrantów itp.

5.2. Podejmowanie działań wspierających w celu stworzenia
sprzyjających warunków do uznawania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz sprawnego wdrażania
się cudzoziemców do krajowego rynku pracy

Za wyjątkiem Ministerstwa Zdrowia, w żadnej z kontrolowanych jednostek nie opracowano i nie wdrożono konkretnych rozwiązań, składających się na system uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców
spoza UE. Działania mające na celu zachęcanie cudzoziemców do pobytu
i pracy w Polsce koncentrowały się na inicjatywach legislacyjnych i przedsięwzięciach informacyjnych ułatwiających cudzoziemcom zatrudnianie,
były one adresowane do ogółu cudzoziemców i dotyczyły głównie zasad
podejmowania legalnej pracy w Polsce. Nie zawierały natomiast konkretnych rozwiązań kierowanych do cudzoziemców, którzy nabyli uprawnienia
w krajach spoza UE, zainteresowanych zasadami uznawania kwalifikacji
zawodowych.
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5.2.1. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
W badanym okresie przedstawiciele MRPiPS i MR uczestniczyli w pracach
międzyresortowych zespołów powołanych do przygotowania dokumentów
strategicznych w zakresie migracji:

1. koordynowanego przez Ministra SWiA „zespołu ds. Migracji”. Zadaniem
zespołu było prowadzenie prac nad nową polityką migracyjną Polski54
w dwóch etapach: opracowanie diagnozy, stanowiącej bazę i punkt
wyjścia dla dalszych prac oraz „Polityki migracyjnej Polski 2021” (nazwa
robocza55). W lipcu 2020 r. z MRPiPS przekazano wkład do diagnozy
w zakresie migracji zarobkowych, w którym przedstawiono aktualną
sytuację dotyczącą imigracji zarobkowych w RP, wskazując kluczowe
problemy, ryzyka i wyzwania w tym zakresie:
− trudności w zapewnieniu wysokiego udziału pracowników cudzoziemskich o wysokich kwalifikacjach,
− znaczny udział cudzoziemców pracujących poniżej swoich kwalifikacji,
− nadmierna koncentracja cudzoziemców w zawodach i branżach
niewymagających wysokich kwalifikacji,
− trudności w zwiększeniu liczby cudzoziemców wykonujących zawody medyczne,
− trudności z zatrzymaniem w Polsce cudzoziemców kończących
studia na polskich uczelniach,
− brak skutecznych narzędzi pozwalających na szacowanie wpływu
migracji na bilans finansów publicznych,
− brak ścisłego powiązania imigracji zarobkowych do RP z polityką
innowacyjną, tak jak to się dzieje w państwach wysoko rozwiniętych,
− brak reakcji państwa na zmiany kierunków imigracji do Polski; konieczne jest rozstrzygnięcie, czy należy dostosować
się do nowych kierunków migracji czy też próbować je aktywnie
współtworzyć, wskazując nowe kierunki preferencyjne oraz określając narzędzi do tego celu,
− niewydolny system legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
wynikający z przewlekłości, poziomu skomplikowania i częstotliwości zmian procedur dotyczących migracji zarobkowej,
− negat y w ne reakcje spo łeczne na zw ięk szając y się udział
cudzoziemców w rynku pracy;
− straty dla Polski w wyniku nasilenia konkurencji miedzy państwami UE o pracowników z państw trzecich (zarówno do prac o wysokich kwalifikacjach jak i niewymagających wysokich kwalifikacji);
54 Po decyzji Rady Ministrów z 18 października 2016 r. o unieważnieniu dokumentu pn. „Polityka
migracyjna Polski: stan obecny i postulowane działania” z dnia 31 lipca 2012 r., który
obowiązywał poprzednio.
55 W świetle treści SOR (str. 169), przewidziano m.in. przygotowanie koncepcji odpowiedzialnej
polityki imigracyjnej (opartej np. o system punktowy), ukierunkowanej na potrzeby rynku pracy
i polskich przedsiębiorców (w szczególności w sektorach, w których odnotowuje się deficyt
podaży pracy), pozwalającej jednocześnie zachowywać odpowiednie standardy w obszarze
zatrudnienia (m.in. wprowadzanie ułatwień dla cudzoziemców o kwalifikacjach potrzebnych
na polskim rynku pracy, doskonalenie systemów monitorowania zatrudniania cudzoziemców).

Udział ministerstw
w przygotowywaniu
dokumentów
strategicznych
dotyczących imigracji
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2. koordynowanego przez Ministra Rozwoju „zespołu ds. społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej”. W efekcie prac tego zespołu
powstały Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej, które
23 marca 2018 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów i zakładały:
− wdrożenie narzędzi służących monitorowaniu procesów migracyjnych oraz diagnozowaniu i prognozowaniu potrzeb społeczno-gospodarczych, w tym m.in:
y doskonalenie systemów monitorowania procesów migracyjnych,
rozwój i integrację systemów monitorowania polskiego rynku
pracy,
y wypracowanie narzędzi analitycznych pozwalających m.in.
na określenie kierunków i skali migracji, popytu na prace imigrantów i oczekiwanego poziomu kwalifikacji,
y integrację systemów administracyjnych i rejestrów zawierających dane o cudzoziemcach;
− wypracowanie narzędzi służących przyciąganiu pracowników
i przedsiębiorców z zagranicy, w tym m.in.:
y rozszerzenie zakresu podmiotowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych, obowiązującego
wobec obywateli UE, na obywateli państw trzecich,
y stworzenie systemu zachęt do podejmowania pracy i osiedlania
się w Polsce dla Polaków zamieszkałych za granicą oraz cudzoziemców o pożądanych kwalifikacjach;
− wsparcie procesu umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych;
− wsparcie procesu integracji cudzoziemców, w tym osób polskiego
pochodzenia oraz stworzenie systemowych rozwiązań w tym
zakresie, w tym m.in.:
y stworzenie systemu punktów wsparcia dla cudzoziemców
oferujących kompleksową pomoc cudzoziemcowi w kraju,
y prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do polskiego społeczeństwa na temat roli cudzoziemców,
y współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz integracji imigrantów;
3. prowadzonego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją
systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności
regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej” .

W trakcie prac zespołu w szczególności omawiano przygotowany w MNiSW
projekt ustawy56 przewidujący rozszerzenie na obywateli państw trzecich zakresu podmiotowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych, obowiązującego wobec obywateli UE.
Zamierzano jednolicie uregulować procedury administracyjne w zakresie
uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania regulowanych zawo-
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56 Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona do wykazu prac
legislacyjnych 14 września 2018 r.
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dów lub działalności dla obywateli państw trzecich. Miało to na celu zniesienie istniejących barier administracyjnych, a w konsekwencji ułatwienie
wejścia na rynek pracy osobom migrującym.

Projekt MNiSW dwukrotnie otrzymał negatywną rekomendację Szefa Centrum Analiz Strategicznych57. W opinii z 6 listopada 2018 r. wskazano,
że nie dokonano pogłębionej wieloaspektowej analizy potrzeby i zasadności
proponowanego rozwiązania. Ocena skutków regulacji w niepełny sposób przedstawiała cel i zakres regulacji oraz jej możliwe następstwa i nie
dało się ocenić proponowanego projektu ustawy ani pod kątem potrzeby
wprowadzenia ułatwień ani samych rozwiązań. W opinii z 27 lutego 2019 r.
zostało zapisane także m.in. że projekt nie jest zgodny z SOR i może mieć
negatywny wpływ na sprawy wewnętrzne. Zdaniem Szefa CAS łatwe i szybkie uznawanie dyplomów cudzoziemców pogorszy rynek pracy dla Polaków i usług dla obywateli RP w Polsce, a tym samym stoi w sprzeczności
z założeniami zawartymi w SOR i Polityce Migracyjnej. W obu opiniach CAS
wskazywał, że opiniowany projekt należy ocenić z uwzględnieniem nastrojów społecznych, bowiem według badań (lipiec 2017 r.) jedynie 15% ankietowanych Polaków (w wieku 16-64 lata) oceniło, że imigracja miała ogólnie
pozytywny wpływ na kraj, a 37% ankietowanych stwierdziło, że imigranci
mogą utrudniać im znalezienie i utrzymanie swoich stanowisk pracy,
a w badaniu Eurobarometru (marzec 2018 r.) 61% ankietowanych Polaków negatywnie oceniło zjawisko imigracji spoza państw UE.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zostało zapisane,
że wyzwaniem, które wraz ze zmianami demograficznymi odgrywać
będzie coraz większą rolę, jest także zapewnienie, by do Polski przyjeżdżali migranci o wysokich lub rzadkich kwalifikacjach, uzupełniając tym
samym lukę kapitału ludzkiego w sektorach o wysokim popycie na kwalifikacje. Wśród działań koniecznych do podjęcia do 2020 r. wymieniono:
− Przygotowanie koncepcji odpowiedzialnej polityki imigracyjnej,
ukierunkowanej na potrzeby rynku pracy i polskich przedsiębiorców, pozwalającej jednocześnie zachowywać odpowiednie standardy
w obszarze zatrudnienia (wprowadzanie ułatwień dla cudzoziemców
o kwalifikacjach potrzebnych na polskim rynku pracy, doskonalenie
systemów monitorowania zatrudniania cudzoziemców, współpraca
z partnerami zagranicznymi i krajowymi w obszarze migracji zarobkowych do Polski).
− Tworzenie ścieżek integracji dla wybranych kategorii cudzoziemców
oraz członków ich rodzin, m.in. dla pracowników z kwalifikacjami
i kompetencjami najbardziej potrzebnymi dla polskiego rynku pracy,
w tym programów rozwijania i uzupełniania kompetencji i kwalifikacji (np. szkolenia językowe, treningi umiejętności personalnych, usługi
asystenckie).

57 Jednostka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów funkcjonująca jako organ pomocniczy Prezesa
Rady Ministrów do opracowywania projektów strategii polityk publicznych, a także opiniowania
projektów zgłaszanych do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
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Działania
w ministerstwach
w celu zachęcania
cudzoziemców
do pobytu
i pracy w Polsce

Natomiast wśród działań koniecznych do podjęcia do 2030 r. wskazano
m.in. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych
do polskiego społeczeństwa na temat pozytywnej roli cudzoziemców,
których celem będzie przeciwdziałanie dyskryminacji, promocja postawy
otwartości, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń.

W okresie objętym kontrolą w MRPiPS podejmowano działania legislacyjne
i informacyjne ułatwiające zatrudnianie cudzoziemców, były one adresowane do ogółu cudzoziemców i dotyczyły głównie zasad podejmowania
przez nich legalnej pracy w Polsce. Nie zawierały natomiast konkretnych
treści kierowanych do cudzoziemców, którzy nabyli uprawnienia w krajach
spoza UE, zainteresowanych zasadami uznawania kwalifikacji zawodowych.
− Rozporządzeniem Ministra RPiPS z 28 czerwca 2018 r.58 rozszerzono katalog zawodów, w których do wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
nie jest wymagana informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy59. Uwzględniono w nim 289 zawodów (283 ujęte w 32 grupach elementarnych i sześć pojedynczych) według
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Część z nich
dotyczyła zawodów z branży budowlanej, w tym deficytowych ujętych
w Barometrze tj. m.in. operatorów sprzętu do robót ziemnych i urządzeń
pokrewnych oraz operatorów urządzeń dźwigowo-transportowych.
− Cyklicznie tworzono i dystrybuowano ulotki oraz broszury informacyjne dla cudzoziemców, informujące o ich prawach i obowiązkach
w zakresie legalnej pracy w Polsce, tłumaczone na języki najczęściej
pracujących migrantów zarobkowych. Materiały te dostępne były również na stronie internetowej60.
− Przetłumaczono, na języki angielski, białoruski, rosyjski i ukraiński, treści portalu Publicznych Służb Zatrudnienia61, w zakresie m.in.
zatrudniania cudzoziemców oraz dostępu do usług publicznych służb
zatrudnienia.
− Funkcjonował również portal „Zielona Linia”62, prowadzony przez
Ochotnicze Hufce Pracy63, który integrował różne kanały komunikacyjne (poza call center – czat, media społecznościowe, formularz kontaktowy). Portal skierowany był do klientów urzędów pracy, w tym
dla pracodawców chcących zatrudniać lub zatrudniających cudzoziemców oraz do samych cudzoziemców (możliwość komunikacji w języku
angielskim lub rosyjskim).

58 Zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie
na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemców (Dz. U. poz. 1264), dalej: rozporządzenie z 28 czerwca 2018 r.
59 O której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Zgodnie z art. 114 ust. 3
pkt 3 oraz art. 129 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach, zwolnienie z tego wymogu stosowane jest
także w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia
na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
60 https://www.gov.pl/web/rodzina/informacje-dla-cudzoziemcow

61 Dostępny na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/#.
62 Dostępny na stronie internetowej: https://zielonalinia.gov.pl/kontakt-31913.
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63 Na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 2 z 4 września 2012 roku w sprawie
zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich na podstawie umowy nr PO KL. 01.01.00-00-003/08-00 z dnia 24 września
2008 r. pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” (Dz. Urz.
MRPiPSp, poz. 26).
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W ministerstwie wskazywano, że poziom imigracji zarobkowej, a także
sektory i zawody w których zatrudniani są cudzoziemcy wyznaczony jest
zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców, gdyż założeniem
dotychczasowej polskiej polityki migracyjnej jest to, żeby migracje odpowiadały potrzebom rynku pracy. Zaznaczono również, że takie podejście
wpisuje się w tzw. model polityki migracyjnej opartej na popycie64, stosowany w większości państw UE, często ze znacznie większą liczbą ograniczeń
niż w Polsce. Samo państwo, według tej koncepcji, pełni jedynie funkcję
pomocniczą i regulacyjną w stosunku do popytu zgłaszanego przez krajowy
rynek pracy, także w celu ochrony tego rynku.

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki nie skorzystał z możliwości określenia w drodze rozporządzenia zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki, biorąc
pod uwagę potrzeby rynku pracy, w tym potrzebę zapewnienia efektywnego zatrudnienia w zawodach, w których w skali całego kraju występują
znaczące niedobory, o którym to rozporządzeniu mowa w art. 114 ust. 5
ustawy o cudzoziemcach.
Rozwiązanie przewidziane w art. 114 ust. 1a ww. ustawy, stanowiące wyodrębnioną, szczególną podstawę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
i pracę dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w zawodzie
pożądanym dla polskiej gospodarki i posiadających kwalifikacje zawodowe
wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie, może funkcjonować
dopiero po określeniu tych zawodów w rozporządzeniu do ustawy, stanowiąc instrument przyciągania tej kategorii cudzoziemców do polskiego
rynku pracy. Co także istotne, określona rozporządzeniem lista zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki będzie mogła odzwierciedlać
niedobory na polskim rynku pracy jako całości65.

W MRPiPS, w latach 2017–202066, realizowano projekt „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”67 współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, którego celem było zdefiniowanie
i stworzenie podstaw instytucjonalnego systemu integracji cudzoziemców
w Polsce. W ramach projektu zorganizowano wizyty studyjne, cykl spotkań
z przedstawicielami różnych instytucji zajmujących się kwestiami integracji
cudzoziemców, konferencje, przygotowana została ekspertyza „Optymalny
system integracji cudzoziemców w Polsce” (we wrześniu 2018 r.), analiza
„Kompetencje i zadania poszczególnych szczebli administracji w procesie wdrażania sytemu integracji cudzoziemców w Polsce” (w październiku
2018 r.), a w 2020 r. publikacja „Integracja cudzoziemców w Polsce”.

64 Demand-driven migration policy (ang.).
65 Por. uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 107)
zmieniającej ustawę o cudzoziemcach z dniem 1 stycznia 2019 r.
66 Projekt zakończono 31 sierpnia 2020 r.
67 Projekt współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji oraz budżetu państwa.
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W ramach projektu opracowany został model integracji cudzoziemców,
w którym wskazano najważniejsze obszary integracji68, a także wyszczególniono zadania, które należało zrealizować w każdym z obszarów69. Zawarto
również rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych, które umożliwiłyby
wdrożenie systemu integracji cudzoziemców. W projekcie zaproponowano,
aby tę integracje oprzeć na modelu centrów integracji cudzoziemców70,
którego głównym atutem jest to, że cudzoziemiec w jednym miejscu może
otrzymać wszelkie niezbędne informacje ważne z jego punktu widzenia,
załatwić sprawy urzędowe oraz uzyskać pomoc specjalistyczną.
5.2.2. Minister Zdrowia
Działania
w ministerstwie
w celu zachęcania
cudzoziemców
do pobytu i pracy
w Polsce

W ministerstwie podejmowano działania skierowane na wypracowanie
mechanizmów i rozwiązań zachęcających cudzoziemców posiadających
wysokie kwalifikacje w zawodach medycznych do pojęcia pracy w Polsce.
Ich skutkiem były m.in. następujące zmiany w ustawie o zawodach lekarza
i lekarza dentysty71:
− likwidacja konieczności bazowania wyłącznie na uznaniu lekarskich
dyplomów uzyskanych poza UE do celów akademickich (nostryfikacja
dyplomu). Wprowadzono (od 1 stycznia 2021 r.) rozwiązanie alternatywne przyspieszające proces uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu również przez lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE,
w drodze zaliczenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW)
albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW)72;
− umożliwienie lekarzom niebędącym obywatelami polskimi (cudzoziemcy z UE i spoza UE), odbycia lekarskiego albo lekarsko-dentystycznego
stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich, tj. możliwość sfinansowania kosztów stażu przez marszałka
województwa;
− usprawnienie zasad odbywania szkoleń specjalizacyjnych adekwatnie do zasad obowiązujących obywateli polskich (zniesiono obowiązek
uzyskania zgody Ministra Zdrowia na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w Polsce).

W projekcie ww. ustawy, zaproponowano również wprowadzenie przepisów, umożliwiających podmiotom wykonującym działalność leczniczą
zatrudnianie na czas określony, nie dłuższy niż pięć lat, lekarzy i lekarzy
dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty poza granicami UE. Jednakże
proponowane regulacje, pomimo zintensyfikowanych działań w powyższym zakresie podejmowanych przez ministra, w okresie objętym kontrolą
nie spotkały się z uznaniem samorządu lekarskiego, a także Sejmu RP.
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68 Nauka języka, usługi społeczne, aktywizacja zawodowa, edukacja dzieci, relacje z polskim
społeczeństwem.
69 Przykładowo, w obszarze aktywizacji zawodowej przewidziano m.in. personalizację oferty
w zakresie tej aktywizacji polegającą na identyfikacji dotychczasowych doświadczeń
edukacyjnych, odbytych szkoleń, historii zatrudnienia i umiejętności językowych.
70 Model taki funkcjonuje między innymi w Portugalii i Republice Czeskiej, a opiera się on na tzw.
One Stop Shopach, czyli jednostkach powołanych w celu kompleksowej obsługi cudzoziemców.
71 Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
z dnia 26 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291, ze zm.).
72 Rozwiązanie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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W Sejmie procedowany był także projekt ustawy o zawodzie farmaceuty
zawierający analogiczne rozwiązanie jak w przypadku zawodu lekarza
(dotyczące Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego) przyspieszające proces uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu farmaceutów spoza UE73.
W okresie objętym kontrolą w MZ uczestniczono też w innych działaniach,
w tym legislacyjnych, które jednak ostatecznie nie weszły w życie:

− brano udział w działaniach legislacyjnych podjętych w MNiSW, mających na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego systemu uznawania
kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych, obowiązującego
wobec obywateli UE, na obywateli państw trzecich – przygotowano
roboczy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz
niektórych innych ustaw;
− po przeprowadzeniu prac legislacyjnych przez Ministra Edukacji Narodowej, mających na celu zmiany dotyczące nostryfikacji świadectw
szkolnych i maturalnych, zidentyfikowano brak przepisów dotyczących
możliwości uznania kwalifikacji uzyskanych poza UE w tzw. innych
zawodach medycznych.

Prac legislacyjnych nie sfinalizowano z uwagi na negatywną rekomendację Szefa CAS.

W ministerstwie nie podejmowano działań zachęcających cudzoziemców
do osiedlania się i podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej
oraz pozostałych zawodach medycznych. Tymczasem w okresie objętym
kontrolą do MZ kierowano sygnały i zapytania dotyczące sytuacji cudzoziemców spoza UE na krajowym rynku pracy, w szczególności w zakresie
obowiązujących zasad uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych,
które uzyskały kwalifikacje poza krajami UE. Łącznie wpłynęło pięć interpelacji poselskich (dotyczących możliwości kształcenia na studiach pomostowych dla pielęgniarek), ale z zapytaniem występowały także uczelnie
wyższe (sześć), samorząd pielęgniarek i położnych (pięć), a także samorząd terytorialny (jedno), prasa (dwa), inne organizacje (trzy) oraz osoby
bezpośrednio zainteresowane (sześć zapytań).

Stanowisko Ministerstwa w latach 2016–202074, dotyczące dopuszczalności
kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy i innych
krajów spoza UE (państw trzecich), które ukończyły szkoły pielęgniarskie we własnych krajach, było generalnie niezmienne – cudzoziemcy
z państw trzecich mogą studiować na studiach pomostowych z zastrzeżeniem, że będą potem podejmować pracę wyłącznie na terytorium Polski,
a nie innych państw UE. Takie stanowisko wsparte było opiniami prawnymi z Departamentu Prawnego ministerstwa z 7 października 2016 r. oraz
19 i 22 stycznia 2019 r.
73 Na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK tj. 15 października 2020 r. Projekt ustawy
o zawodzie farmaceutów, zgodnie z informacją z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Ministerstwa, powinien wejść w życie nie później niż do końca II kwartału 2021 r.
74 Wyjaśnienia z 22 września 2020 r.
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Prace zespołów
nad założeniami
polityki migracyjnej

Dostępność informacji
o uznawania kwalifikacji

Pracownicy MZ uczestniczyli także w pracach powołanego przy MR „Międzyresortowego zespołu ds. społeczno-gospodarczych aspektów polityki
migracyjnej”, który miał na celu wypracowanie dokumentu „Priorytety
społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”.

Na stronie internetowej www.gov.pl75 publikowano ramowe informacje
na temat ścieżki uznawania kwalifikacji zawodowych w regulowanych
zawodach medycznych. W ramach działań zachęcających cudzoziemców
do podjęcia pracy w zawodach medycznych w okresie objętym kontrolą
nie przygotowywano materiałów informacyjnych w obcych językach, takich
jak ulotki lub broszury.
5.2.3. Wojewodowie

Współpraca i wymiana
doświadczeń z innymi
organami oraz instytucjami
w zakresie dotyczącym
cudzoziemców

We wszystkich kontrolowanych urzędach podejmowano współpracę z różnymi organami i instytucjami, przy czym wynikała ona głównie z realizacji
obowiązków nałożonych przepisami prawa i dotyczyła zagadnień związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców, w tym:
− weryfikowania dokumentów przedkładanych przez cudzoziemców
i ustalania legalności ich pobytu (ze Strażą Graniczną);
− opiniowania wniosków cudzoziemców (z Agencją Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Policją);
− zlecania kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców i podmiotów
powierzających wykonywanie pracy (z Państwową Inspekcją Pracy);
− weryfikowania zezwoleń na pracę wydanych przez wojewodę, składanych w toku aplikowania o wizy (z konsulatami);
− pomocy prawnej realizowanej w ramach współpracy instytucjonalnej
w toczących się postępowaniach (z innymi urzędami wojewódzkimi).
Działania wojewodów w zakresie współpracy z innymi podmiotami także
koncentrowały się na problematyce legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców. Przyjmowały one formę:
− spotkań ze studentami w celu zapoznania ich z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi legalizacji pobytu i dokumentami niezbędnymi w celu otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy (uczelnie),
− działań informacyjnych i edukacyjnych dla pracodawców (organizacje
pracodawców).

Projekty i programy
na rzecz cudzoziemców
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Nie podejmowano natomiast udokumentowanych działań informacyjnych
dotyczących uznawania kwalifikacji cudzoziemców.

Każdy z kontrolowanych wojewodów uczestniczył w realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, których celem była poprawa jakości obsługi cudzoziemców. Obejmowały one
w szczególności modernizację miejsc obsługi cudzoziemców, inwestycje
w infrastrukturę informatyczną, zakup sprzętów do obsługi cudzoziemców,
ale również podnoszenie kompetencji językowych i kulturowych urzędników pracujących z cudzoziemcami oraz pogłębianie ich wiedzy ogólnej na temat migracji. W ramach realizowanych projektów podejmowane
były także działania wspomagające integrację cudzoziemców, poprzez
75 W zakładce przypisanej Ministerstwu Zdrowia.
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tworzenie punktów informacyjno-doradczych oferujących pomoc prawną,
psychologiczną oraz doradztwo zawodowe, organizowano też dla nich
szkolenia oraz kursy językowe i adaptacyjne.

W województwie podlaskim rezultaty badań przeprowadzonych w ramach
projektu finansowanego ze środków FAMI zostały zawarte w opracowaniu Obywatele państw trzecich w województwie podlaskim, w ramach
którego zamieszczono Wojewódzki plan działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich na terenie województwa podlaskiego. Ujęto w nim
m.in. kwestie:
− upowszechniania w językach zrozumiałych dla cudzoziemców informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, ważnych dla cudzoziemców
zmierzających podjąć zatrudnienie;
− wspierania udziału imigrantów zarejestrowanych w urzędach pracy
jako bezrobotni w zakresie szkoleń i zatrudnienia subsydiowanego;
− organizowania kursów zawodowych połączonych z kursem języka polskiego, tematycznie wspierających dany obszar zawodowy;
− wspierania działań mających na celu usprawnienie procesów nostryfikacji świadectw i dyplomów cudzoziemców, aby w pełni wykorzystać
potencjał związanych z napływem wykwalifikowanych pracowników.

W województwie wielkopolskim w ramach realizowanego projektu przeprowadzano badania ankietowe wśród cudzoziemców, mające na celu określenie ich potrzeb i oczekiwań, a także uzyskanie opinii na temat wsparcia
migrantów ze strony instytucji państwowych i jakości obsługi w urzędach
oraz dostępu do informacji związanych z pracą w Polsce. W raporcie z grudnia 2019 r. opracowanym przez Caritas Polska wskazano na konieczność
podjęcia następujących działań:
− zapewnienia nauki specjalistycznego języka polskiego;
− organizacji kursów i warsztatów pozwalających na przekwalifikowanie się, tak aby kompetencje imigrantów odpowiadały na potrzeby
rynku pracy;
− organizacji warsztatów dotyczących praw imigrantów w Polsce
oraz zapewnienia bezpłatnych lub niskopłatnych porad prawnych;
− inicjatyw skierowanych do społeczeństwa przyjmującego, które
zniwelują postawy wrogości i niechęci wobec imigrantów;
− powstania systemowych rozwiązań ułatwiających integrację imigrantów
oraz inicjatyw zmieniających dyskurs publiczny wobec imigrantów;
− uproszczenia procedur nostryfikacji dyplomów.

Na stronach internetowych wszystkich kontrolowanych urzędów udostępniono cudzoziemcom informacje w języku polskim m.in. o procedurach
w zakresie legalizacji zatrudnienia i pobytu, w tym o warunkach uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie
wymagającym wysokich kwalifikacji oraz dokumenty, które należało w tym
celu przedłożyć. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wskazane informacje
podane były także w języku angielskim i rosyjskim, natomiast w Łódzkim
Urzędzie Wojewódzkim strona internetowa była prowadzona w języku polskim z możliwością jej przetłumaczenia na języki obce za pomocą tłumacza Google. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na stronie „Sprawy
cudzoziemców” zamieszczony był link do strony, na której zamieszczono

Dostępność informacji
o możliwości zatrudnienia
i uznawania kwalifikacji
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informacje i poradniki dla cudzoziemców w pięciu językach, dotyczące proponowanych szkoleń, udzielanej pomocy prawnej, socjalnej czy prowadzonych działań na rzecz integracji. Natomiast strona internetowa Wydziału
Cudzoziemców w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona była
w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
Informacje w tym zakresie udzielane były także w siedzibie urzędu
oraz za pośrednictwem infolinii. Dodatkowo, w trzech urzędach wojewódzkich76 organizowane były dni otwarte dla cudzoziemców i pracodawców,
w trakcie których informowano o obowiązujących procedurach i przepisach
dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia.

Zezwolenia
na pobyt czasowy w celu
wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji

W żadnym z kontrolowanych urzędów nie korzystano natomiast z możliwości wyznaczenia pracowników do informowania cudzoziemców o możności podjęcia pracy w określonych branżach i zawodach lub uznania
kwalifikacji; udostępniania cudzoziemcom, w sposób możliwie przystępny (np. w postaci ogłoszeń na tablicy urzędu, broszur informacyjnych,
ulotek) procedur uznawania kwalifikacji. Nie przeszkolono także pracowników z zagadnień związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych
cudzoziemców.

Wojewodowie wydawali zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. W latach objętych
kontrolą we wszystkich pięciu urzędach wojewódzkich wydanych zostało
łącznie 1127 zezwoleń na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji77. Wnioskowano o udzielenie zezwoleń przede wszystkim w zawodach związanych z działalnością informatyczną (programiści, programiści
aplikacji, konsultanci SAP, administratorzy baz danych), przemysłem (inżynierowie, automatycy, konstruktorzy), a także dla kierowników, konsultantów i specjalistów różnych branż (np. asystenci pracownika naukowego).
W urzędach nie było możliwości ustalenia liczby zezwoleń wydanych przez
wojewodę dla poszczególnych rodzajów zawodów wymagających wysokich
kwalifikacji, albowiem nazwy stanowisk nie były katalogowane, a w konsekwencji nie było możliwości sporządzania w tym zakresie raportów78.
W trakcie kontroli we wszystkich kontrolowanych urzędach wojewódzkich
badaniem objęto łącznie 221 zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Nieprawidłowości związane z udzielaniem tych zezwoleń stwierdzone zostały
w czterech z kontrolowanych urzędów79 i dotyczyły one:
− niezawiadomienia stron o niezałatwieniu sprawy w terminie, a w konsekwencji niepodania też przyczyn zwłoki, niewskazania nowego
terminu załatwienia sprawy oraz niepouczenia stron o prawie do wniesienia ponaglenia (w trzech urzędach80, w 26 sprawach) – co naruszało
art. 36 § 1 i 2 Kpa;

76 Śląskim, Łódzkim oraz Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
77 W tym: 88 w Wielkopolskim, 13 w Podlaskim, 200 w Śląskim, 739 w Mazowieckim i 87 w Łódzkim
Urzędzie Wojewódzkim.
78 Wnioskodawcy wypełniali załącznik, w którym była rubryka stanowisko na którym cudzoziemiec
ma być zatrudniony.
79 Wielkopolskim, Śląskim, Mazowieckim oraz Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.
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80 Wielkopolskim, Mazowieckim oraz Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.
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− podjęcia pierwszej czynności w sprawie po upływie 99 dni od złożenia wniosku (w jednym urzędzie81, w jednej sprawie) – co naruszało
art. 35 Kpa;
− prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawie
z naruszeniem terminów określonych w art. 35 § 3 Kpa (w czterech
urzędach82 i 75 sprawach), opóźnienia w wydawaniu zezwoleń wynosiły od 10 dni do blisko 10 miesięcy w stosunku do terminu, o którym
poinformowano stronę postępowania lub od dnia wpływu wniosku,
ewentualnie uzupełnienia dokumentów;
− wyznaczenia terminu załatwienia sprawy dłuższego niż dopuszczony
przepisami prawa (w jednym urzędzie83, w 20 sprawach) – co naruszało art. 35 § 1 i 3 Kpa;
− uniemożliwienia stronom, przed wydaniem decyzji, wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
(w jednym urzędzie84, w 18 sprawach) – co naruszało art. 10 § 1 Kpa;
− udzielenia zezwolenia, pomimo niespełnienia warunków określonych
w art. 127 pkt 2 i 3 ustawy o cudzoziemcach lub niewezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków (w dwóch urzędach85, w dwóch sprawach).
Ponadto w dwóch urzędach86 zaniechano wszczęcia postępowania
o cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, pomimo wystąpienia obligatoryjnej przesłanki cofnięcia tego zezwolenia, o której mowa w art. 101
pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (w dwóch sprawach).

Nieprawidłowości w tym zakresie spowodowane były przede wszystkim
brakami kadrowymi oraz rosnącą corocznie o kilkadziesiąt procent liczbą
wpływających do właściwych wydziałów spraw.

W dwóch urzędach87 przeprowadzone zostały kontrole wewnętrzne dotyczące zagadnień związanych z udzielaniem zezwoleń na pobyt czasowy,
m.in. w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz legalizacji pobytu cudzoziemców. Ustalenia z kontroli wskazywały m.in. na nieterminowe załatwianie spraw i niepodawania w decyzjach
odmownych pełnej podstawy prawnej, a także niewystarczającą weryfikację
materiału dowodowego. We wnioskach zapisano, że pracownicy obciążeni
są nadmierną ilością prowadzonych spraw, czego powodem jest relatywnie
niski poziom zatrudnienia względem liczby wpływających spraw.

Kontrola i audyt
działań wojewody
w zakresie
udzielania zezwoleń
cudzoziemcom

81 W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
82 Wielkopolskim, Śląskim, Mazowieckim oraz Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.
83 Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

84 Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.
85 Śląskim oraz Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

86 Wielkopolskim i Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
87 Mazowieckim oraz Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.
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Skargi i wnioski
w zakresie udzielania
zezwoleń cudzoziemcom

Natomiast w jednym urzędzie88 działania w ww. zakresie nie były objęte
kontrolą ani audytem wewnętrznym, pomimo że z planów audytu na 2017 r.
i 2019 r. wynikało iż oszacowany poziom ryzyka występowania nieprawidłowości w obszarze spraw cudzoziemców był wysoki, a w 2018 r. średni89.

W latach objętych kontrolą do urzędów skierowanych zostało łącznie
1246 skarg i wniosków. Szczegółowe badanie 62 z nich wykazało, że dotyczyły one przede wszystkim kwestii związanych z przewlekłością postępowania, sposobu organizacji pracy urzędu oraz obsługi cudzoziemców,
natomiast żadna z nich nie dotyczyła nieprawidłowości związanych z udzielaniem zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Z jednym wyjątkiem wszystkie
skargi zostały załatwione terminowo.
5.2.4. Marszałkowie województw

Podejmowanie
działań wspierających
cudzoziemców przez
samorząd województwa
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Samorządy województw podejmowały działania wspierające asymilację
cudzoziemców na regionalnym rynku pracy. Współpraca i wymiana doświadczeń w tym przedmiocie były jednak realizowane w zróżnicowanym
zakresie i na różne sposoby. Ich zakres i skala były zależne od rodzaju
występujących w regionie problemów oraz stopnia aktywności samorządu.
Zasadniczym problemem była ograniczona rola samorządu województwa w kształtowaniu zasad polityki migracyjnej, podejmowano natomiast
następujące działania:
− W Wojewódzkim Urzedzie Pracy w Katowicach powołany został Roboczy Zespół Konsultacyjny ds. Zatrudnienia Cudzoziemców. Przedmiotem jego działań były m.in.: zasady i procedury zatrudniania
cudzoziemców, pozyskiwania środków UE na realizację programów
zwiększających możliwości zatrudnienia; rozwój przedsiębiorczości
i samozatrudnienia imigrantów i reemigrantów; gromadzenie informacji o liczbie agencji zatrudnienia, liczbie cudzoziemców korzystających
z usług oferowanych przez te agencje oraz udostępnianie informacji
kierowanych do cudzoziemców na stronie internetowej WUP.
− W WUP w Warszawie we współpracy z MRPiPS, Urzędem m.st. Warszawy i Wojewódzką Radą Rynku Pracy podejmowano działania mające
na celu omówienie kwestii związanych z zatrudnianiem obcokrajowców na regionalnym rynku pracy. Przedstawiciele WUP uczestniczyli
w konferencjach i spotkaniach, których celem była wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań dotyczących warunków
pracy, a także determinantów imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego.
− W WUP w Białymstoku organizowano szkolenia, konferencje, seminaria dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym we współpracy
z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Izbą Przemysłowo88 Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
89 W 2018 r. kontrolę w ww. zakresie przeprowadził Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Główne
zalecenia pokontrolne dotyczyły przestrzegania przepisów Kpa m.in. w zakresie terminów
załatwiania spraw (art. 35 i 36 Kpa), powiadamiania wszystkich stron postępowania o wszczęciu
postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 Kpa), prowadzenia metryki sprawy (art. 66a Kpa),
a także przestrzegania przepisów ustawy o cudzoziemcach w zakresie pouczania cudzoziemców
o ich prawach i obowiązkach oraz o trybie postępowania (art. 7).
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-Handlową, Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej i Podlaskim
Urzędem Wojewódzkim. Ponadto w 2019 r. podjęto współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku w zakresie poradnictwa zawodowego (w formie warsztatów) na rzecz cudzoziemców – studentów
programu międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu biologii medycznej i biostatystyki. Wzięli w nich
udział cudzoziemcy z Pakistanu, Indonezji, Iranu, Wietnamu, Indii
i Turcji.
− Począwszy od 2018 r. w WUP w Katowicach odbywały się regularne spotkania Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. zatrudnienia
cudzoziemców. Udział brali, poza przedstawicielami urzędów pracy
województwa śląskiego, również przedstawiciele Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Straży Granicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
− Samorząd Województwa Łódzkiego organizował dla pracowników PUP
szkolenia dotyczące praktycznych wskazówek dotyczących zatrudniania cudzoziemców (2018 r.), a także została zorganizowana przez
Wydział ds. Agencji Zatrudnienia WUP konferencja (2017 r.) dotycząca
działalności agencji zatrudnienia, w tym praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP z punktu widzenia Straży Granicznej, kwestie związane z zapobieganiem nielegalnemu zatrudnianiu
oraz ochroną praw pracowniczych cudzoziemców. Ponadto pracownicy
WUP uczestniczyli w konferencjach (w tym również jako prelegenci)
i szkoleniach, których tematem przewodnim była sytuacja cudzoziemców na regionalnym rynku pracy.
− W województwie wielkopolskim organizowano liczne spotkania
poświęcone polityce migracyjnej, w tym pracowników urzędu i jednostek samorządowych. Pracownicy brali udział w forach i konferencjach,
np. Rola władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu migracją oraz zapewnieniu bezpiecznych i regularnych ścieżek
do UE (Bruksela 2019 r.), lub Wspieranie regionów, miast i obszarów
wiejskich w integracji migrantów (2019 r.). Z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego pozyskano publikację na temat tzw. Modelu portugalskiego poświęconego kwestiom integracji cudzoziemców w celu przygotowania dla radnych sejmiku informacji w dziedzinie zarządzania
polityką migracyjną. Wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy zorganizowano spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla agencji zatrudnienia
w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i bezpieczeństwa zatrudnienia cudzoziemców.

Na stronach WUP zamieszczano informacje dla cudzoziemców spoza UE
dotyczące m.in. możliwości zatrudnienia i praw tych osób, a także kwestii
legalizacji pobytu. Najczęściej informacje te były dostępne w ośmiu językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim,
mołdawskim, armeńskim oraz gruzińskim.

Żaden z samorządów nie opracował i nie opublikował (w tym,
na dostępnych stronach internetowych) informacji o ścieżce uznawania
kwalifikacji zawodowych w poszczególnych branżach i zawodach. W jednostkach tych nie wyznaczono również osób do kontaktu z obcokrajowcami spoza UE zainteresowanymi podjęciem pracy na regionalnym rynku
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Programy UE skierowane
do cudzoziemców

pracy. Wskazywano, że procedura ta nie jest w obszarze kompetencyjnym
WUP, podstawowe informacje w tym zakresie cudzoziemiec może uzyskać
podczas spotkania z doradcą zawodowym WUP, na takich samych zasadach jak Polacy

W związku z nasileniem zjawiska migracji zarobkowej pracowników spoza
UE w trzech z pięciu programów regionalnych współfnansowanych z jej
budżetu uwzględniono grupę beneficjentów spoza RP. Rozszerzenie katalogu grup docelowych działań umożliwiło objęcie tych osób wsparciem
w ramach projektów z zakresu aktywizacji zawodowej. Niemniej jednak, skala zainteresowania tych osób udziałem w projektach była wciąż
niewielka. I tak:
− w województwie podlaskim w RPO na lata 2014–2020, w działaniu 2.1
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej
polityki oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, rozszerzono katalog grup docelowych o imigrantów i reemigrantów, w efekcie czego,
do lipca 2020 r. ze wsparcia skorzystało czterech imigrantów. Ponadto
ze szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu Podmiotowy System
finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim, realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP – Adaptacja pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, skorzystało dodatkowo
28 cudzoziemców;
− w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (VII oś priorytetowa Regionalny rynek pracy) oraz PO Wiedza Edukacja Rozwój
2014–2020, przewidziano wsparcie polegające na zapewnieniu uczestnikowi profesjonalnego doradztwa zawodowego, szkoleń, kursów,
praktyk zawodowy lub staży. Jedną z grup beneficjentów byli reemigranci i imigranci;
− zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wprowadzenie
imigrantów do grupy docelowej działań Pl 8i Dostęp do zatrudnienia dla
osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspierania mobilności pracowników
oraz Pl 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie również do działań 6.1, 6.2, 6.3.1 i 6.3.2, dotyczących aktywizacji zawodowej i samozatrudnienia. W ramach WRPO
w latach 2014–2020 podpisano łącznie 350 umów, w których uczestnikami projektu byli m.in. członkowie mniejszości narodowej lub etnicznej oraz migranci.

W objętych niniejszą kontrolą samorządach nie podejmowano innych
aktywności skierowanych do cudzoziemców, takich jak: wydawanie broszur, ulotek, opracowań w językach obcych, organizowanie kursów językowych, w tym zarówno dla cudzoziemców, jak i dla kadry zarządzającej
zatrudniającej obcokrajowców. Tylko w WUP w Katowicach opublikowano
w języku ukraińskim informacje o możliwości uczestniczenia w projektach
współfinansowanych ze środków UE.
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We wszystkich samorządach województw realizowano, zgodnie z art. 18o
ustawy o promocji zatrudnienia, obowiązkowe kontrole agencji zatrudnienia.
Tylko w dwóch spośród pięciu samorządów (podlaski i łódzki) dokonywano także szerszej analizy działalności tych agencji pod kątem przeciwdziałania zjawiskom wykorzystywania imigrantów przez pracodawców lub
pośredników. Zawody w których agencje poszukiwały pracowników spoza
UE generalnie pokrywały się z zawodami deficytowymi.

Kontrole agencji
zatrudnienia
pośredniczących
w zatrudnianiu
cudzoziemców

Obowiązkowe kontrole agencji zatrudnienia nie wykazały zasadniczych
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

Nie we wszystkich samorządach gromadzono dane dotyczące państwa
pochodzenia klientów poszczególnych agencji. W tych gdzie dysponowano
taką wiedzą wskazywano obywateli: Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii,
Rosji, a także Indii, Nepalu, Egiptu i Filipin, a także obszary usług świadczonych przez agencje, będące głównym przedmiotem zainteresowania cudzoziemców spoza UE. Nie dysponowano natomiast wiedzą, na ile agencje
pośredniczyły w zatrudnianiu obcokrajowców, a na ile same występowały
w roli pracodawcy tych osób.
Przykłady

W województwie podlaskim, w 2018 r., ogółem za pośrednictwem agencji
zatrudnienia pracę podjęło 2517 osób, w tym 627 cudzoziemców spoza UE.

W województwie łódzkim, w ww. roku, zatrudnienie podjęło 7923
cudzoziemców spoza UE, a w 2019 r. – 8535.
W województwie wielkopolskim w 2019 r. liczba cudzoziemców spoza UE,
którzy podjęli zatrudnienie za pośrednictwem agencji wyniosła 8034, a liczba
cudzoziemców spoza UE skierowanych do pracy tymczasowej – 27 231.

Wojewódzkie rady rynku pracy we wszystkich objętych kontrolą samorządach województw, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia, opiniowały kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
zaproponowane przez wojewodów. Natomiast tylko w trzech spośród
pięciu województw, przedmiotem aktywności wojewódzkiej rady rynku
pracy była sytuacja cudzoziemców na tym rynku. Także trzy spośród
pięciu rad rynku pracy uczestniczyły w wypracowaniu i przyjęciu stanowiska w sprawie zmian w procedurze zatrudniania cudzoziemców.
Jedynie wielkopolska rada sformułowała rekomendacje dotyczące zatrudnienia cudoziemców, odnoszące się do: konieczności przyjęcia długofalowej
perspektywy w kształtowaniu polskiej polityki migracyjnej, gdyż dotychczasowa, polegająca na doraźnym uzupełnianiu braków siły roboczej,
może okazać się niewystarczająca, a wręcz niekorzystna dla rozwoju kraju
w wymiarze ekonomiczno-społecznym; stworzenia regularnego i systemowego monitoringu rynku pracy pod kątem niedoborów i zapotrzebowania
na pracę cudzoziemców; aktywnego zachęcania do pobytu długookresowego oraz zachęcania obywateli Ukrainy i innych państw sąsiednich
do podejmowania studiów w Polsce. Ta sama rada wystosowała do instytucji mających wpływ na sytuację cudzoziemców postulaty w zakresie
usprawnienia procesów dotyczących szeroko rozumianej obsługi tych osób.

Aktywność
wojewódzkiej
rady rynku
pracy dotycząca
cudzoziemców
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5.2.5. Okręgowe Izby Lekarskie oraz Pielęgniarek i Położnych
Działalność informacyjna
sprzyjała pozyskiwaniu
pełnej wiedzy o procedurze
uzyskania pwz

W strukturze wszystkich biur samorządów zawodowych wyznaczono
osoby udzielające informacji o obowiązującej procedurze uzyskania
prawa wykonywania zawodu. Każdorazowo wskazywano także numer
telefonu i godziny urzędowania tych osób. Możliwy był również kontakt
bezpośredni, na miejscu w biurze, w godzinach urzędowania. Działania
informacyjne polegały na informowaniu zainteresowanych m.in. o:
− trybie uznawania dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
− obowiązującym stanie prawnym dotyczącym uznawania kwalifikacji
zawodowych, w tym także o dyrektywach UE z tego zakresu;
− adresach punktów informacyjnych w RP i krajach UE.

W większości kontrolowanych jednostek zamieszczano na stronach internetowych wzory dokumentów i wykazy załączników niezbędnych do przedłożenia przez ubiegających się o stwierdzenie, przyznanie i wydanie prawa
wykonywania zawodu, które były dostępne w języku polskim. Pozostałe
informacje były dostępne głównie w języku polskim, gdyż w zawodach
medycznych warunkiem uzyskania pwz jest znajomość języka polskiego
w mowie i piśmie. Dostęp do dokumentów na stronie internetowej był prosty
i intuicyjny.
Informacji tego rodzaju nie zamieszczano jedynie w Izbie pielęgniarek
i położnych w Łodzi wskazując, że można było je pozyskać ze strony NIPiP,
a ponadto w rozmowie telefonicznej, mailowo lub bezpośrednio podczas
wizyty.

W przypadku publikowanej informacji przez biura izb lekarskich każda
zawierała wskazówki, których lekarzy cudzoziemców ona dotyczy
oraz została podzielona na bloki zagadnień zawierające szczegółowe dane
na temat podstaw prawnych, opisu procedury, wykazu wymaganych dokumentów, obowiązujących formularzy z bezpośrednią możliwością ich
pobrania, wysokości opłat, jednostki odpowiedzialnej, miejsca załatwienia
sprawy, terminu odpowiedzi oraz trybu odwoławczego.
Nie prowadzono
statystyk cudzoziemców
ubiegających się o pwz

Nie stwierdzono, aby sposób prezentacji informacji utrudniał szybkie
pozyskanie wiedzy na temat procedury przewidzianej dla cudzoziemców.

Tylko jedna z dziesięciu kontrolowanych okręgowych izb samorządów
zawodowych gromadziła dane dotyczące liczby (i ewentualnie narodowości) osób zainteresowanych podjęciem pracy – w zawodzie pielęgniarki i położnej. Jako przyczynę wskazywano brak obowiązków
sprawozdawczych w tym zakresie, brak pytań lub niewielkie zainteresowanie cudzoziemców pracą w zawodzie.

Dane pochodzące wprost od jednostki odpowiedzialnej za działalność informacyjną w przedmiotowym zakresie stanowią jedyne źródło rzetelnych
danych o rzeczywistej liczebności osób, które mogą zasilić krajowy rynek
pracy. Brak takich danych stanowić może zasadniczą trudność w oszacowaniu rzeczywistego popytu na pracę w tym zawodzie. Jedynie w Okręgowej
Izbie Pielegniarek i Położnych w Katowicach prowadzono taką statystykę.
60

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W okresie objętym kontrolą o przekazanie informacji dotyczacych uznawania kwalifikacji zwrócono się osiem razy, a o tryb przyznania pwz zapytało
łącznie pięć osób. Pozostałe izby wskazywały, że o ww. informacje zwracało
się od kilku do kilkunastu osób rocznie.

Aktywność samorządów zawodowych w zakresie podejmowania działań
wspierających cudzoziemców we wdrażaniu się do krajowego rynku
pracy, poza prowadzoną działalnością informacyjną, była niewielka,
najczęściej dotyczyła pojedynczych, indywidualnych przypadków i problemów, albowiem zadania tego rodzaju nie są przypisane ww. samorządom.
Spośród objętych kontrolą okręgowych izb szerszą działalność wspierającą cudzoziemców spoza UE, podjęto tylko w jednej izbie pielęgniarek
i położnych oraz dwóch okręgowych izbach lekarskich.

Podejmowanie działań
wspierających cudzoziemców,
w tym współpraca z innymi
podmiotami

W OIPiP w Łodzi m.in. organizowano spotkania ze studentami trzeciego
roku kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, na których przedstawiciele
izby przekazali informacje o wymaganiach, jakie cudzoziemiec musi spełnić,
aby uzyskać pwz. W 2018 r. rektor jednej z uczelni zwróciła się o dodatkowe informacje w ww. temacie. Informacje te i interpretacje były zawarte
również w pismach kierowanych do innych zainteresowanych tematem
uczelni. Ponadto OIPiP była wpisana do rejestru podmiotów prowadzących
agencję zatrudnienia, w konsekwencji czego podejmowane były działania informacyjne dotyczące zatrudnienia i rozmowy z przedstawicielami
szpitali.

Okręgowa Izba Lekarska (dalej także: OIL) w Katowicach, w 2018 r.
zwróciła się do Ministra Zdrowia z postulatem częściowego przejęcia
procesu nostryfikacyjnego przez okręgowe izby lekarskie, z wykorzystaniem powoływanych wspólnie z uniwersytetami komisji nostryfikacyjnych. Zadaniem komisji miałaby być weryfikacja zgodności procesu
dydaktycznego z obowiązującym w Polsce programem nauczania i ustalenie zakresu podlegającego uzupełnieniu, a izby lekarskie przeprowadzałyby
zajęcia dydaktyczne i egzaminy. Wskazano, że proponowane rozwiązanie
przyspieszyłoby i usprawniło proces nostryfikacji, który aktualnie trwa
około trzech lat, co niejednokrotnie skłania lekarzy do wyboru innego
kraju, gdzie nostryfikacja jest uproszczona. Pracownicy izby kontaktowali
się w razie potrzeby z Wydziałem Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a dla lekarzy cudzoziemców przystępujących do egzaminu z języka
polskiego udostępniane są miejsca w bazie noclegowej w Warszawie,
prowadzonej przez Śląską Izbę Lekarską.

OIL w Warszawie nawiązała współpracę z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim, mającą na celu skrócenie czasu rozpatrywania wniosku
o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt w RP. W tym celu
w biurze OIL wydawano stosowne zaświadczenia o złożonym wniosku,
dla przyspieszenia dopełnienia obowiązku legalizacji pobytu. Ponadto
wystosowywano do Ministra Zdrowia wnioski o zajęcie stanowiska w poszczególnych sprawach, a także podjęto współpracę z Warszawskim
Uniwersytetem Medycznym. Podpisano w 2017 r. porozumienie ze szpitalami klinicznymi WUM. Zagwarantowano w nim pulę miejsc umożliwiających,
na podstawie umowy cywilnoprawnej, nieodpłatną realizację stażu
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Nie analizowano barier
dostępu cudzoziemców
do krajowego rynku pracy

podyplomowego przez lekarzy cudzoziemców spoza UE, posiadających
czasowy pobyt na terytorium RP, którzy nie byli uprawnieni do realizacji
stażu na podstawie umowy o pracę. Ponadto utrzymywano kontakty z naukowymi towarzystwami lekarskimi działającymi na terytorium Ukrainy
i Białorusi, których przedstawiciele w przypadku wątpliwości związanych
z pwz kontaktowali się z izbą.

Żadna z izb okręgowych samorządu zawodowego nie prowadziła formalnych analiz dotyczących barier dostępu do krajowego lub lokalnego
rynku pracy dla osób spoza UE. Wskazywano, że działania tego typu nie
są wpisane w zakres działań samorządu zawodowego, sygnalizując jednocześnie problem z dotrzymywaniem terminów na ustalenie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP przez organy administracji
rządowej w województwach. Podawano również, że cudzoziemcy ubiegający się o uznanie kwalifikacji zawodowych nie wykazywali szczególnych
zainteresowań nauką języka polskiego i oceniali ją jako wymuszoną i czasochłonną, konieczną jedynie w celu uzyskania wymaganego certyfikatu.
Osoby te preferują naukę innego języka obcego, gdyż RP traktują jako kraj
tranzytowy, który pozwoli im pozyskać kwalifikacje zawodowe uznawane
w krajach UE, przed dalszą emigracją zarobkową do Europy Zachodniej.
Ponadto, wśród ewentualnych barier dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów wymieniano: długi czas oczekiwania na nostryfikację dyplomu,
skomplikowane i kosztowne procedury związane z legalizacją pobytu,
konieczność znajomości języka polskiego.

5.3. Prawidłowość uznawania przez uprawnione podmioty
kwalifikacji zawodowych cudzoziemców ubiegających
się o pracę

Pierwszą i zarazem najtrudniejszą, dla części cudzoziemców, barierę
w procesie uznawania kwalifikacji stanowił proces nostryfikacji dyplomów, z uwagi na przyjęte na poszczególnych uczelniach regulacje, często
sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Nadmiernego utrudnienia w procesie ubiegania się o uznanie posiadanych kwalifikacji zawodowych nie stanowił dla cudzoziemców natomiast etap przyznawania prawa
wykonywania zawodu przez samorządy zawodowe. W okresie objętym
kontrolą nierozstrzygnięta pozostała kwestia możliwości przyznania tego
prawa w zawodzie pielęgniarki lub położnej absolwentom tzw. studiów
pomostowych, co negatywnie rzutowało na możliwość podjęcia przez nich
pracy w wyuczonym zawodzie.
5.3.1. Uniwersytety Medyczne

Pierwszym krokiem do podjęcia przez cudzoziemca spoza EU pracy w Polsce w zawodzie medycznym jest konieczność nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą.
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Zgodnie z art. 191a ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym oraz art. 327
ust. 1 i 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, dyplom ukończenia
studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu
polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy
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międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku
– w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Postępowanie nostryfikacyjne
prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek90.
W latach objętych kontrolą, na wszystkich pięciu kontrolowanych uniwersytetach medycznych91 prowadzone były postępowania nostryfikacyjne
dotyczące uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą
za równoważny z polskim dyplomem w zawodach lekarza i lekarza dentysty, a w czterech z tych uczelni92 także w zawodach farmaceuty, pielęgniarki
i fizjoterapeuty.

Skala prowadzonych
postępowań
nostryfikacyjnych

Najwięcej wniosków o przeprowadzenie postępowań nostryfikacyjnych
złożonych zostało na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (856),
a najmniej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (16).

Procentowy udział osób, którym uznano dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą za równoważny z polskim dyplomem,
w stosunku do wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie postępowań nostryfikacyjnych na kontrolowanych uniwersytetach, kształtował
się następująco:
− 45,8% – na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, co oznacza,
że spośród 856 złożonych tam wniosków 392 osobom uznano dyplom
za równoważny z polskim dyplomem, w tym 369 z tych osób było
lekarzami (732 wnioski), 18 – lekarzami dentystami (112), jedna
– farmaceutą (pięć) oraz cztery pielęgniarkami (cztery wnioski);
− 40,0% – na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, co oznacza,
że spośród 593 złożonych tam wniosków 237 osobom uznano dyplom
za równoważny z polskim dyplomem, w tym 54 z tych osób było
lekarzami (130 wniosków), 167 – lekarzami dentystami (434), 13 – farmaceutami (20), a trzy –pielęgniarkami (osiem wniosków);
− 28,3% – na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, co oznacza,
że spośród 92 złożonych tam wniosków 26 osobom uznano dyplom
za równoważny z polskim dyplomem, w tym 16 z tych osób było lekarzami (64 wnioski), pięć – lekarzami dentystami (10), cztery – farmaceutami (osiem) oraz jedna pielegniarką (10 wniosków);
− 8,6% – na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, co oznacza, że spośród
221 złożonych tam wniosków 19 osobom uznano dyplom za równoważny z polskim dyplomem, przy czym wszystkie te osoby były lekarzami;
− 0% – na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, co oznacza, że żaden
z 16 wniosków nie został rozpatrzony pozytywnie.
90 Wytypowane do kontroli jednostki w okresie objętym kontrolą posiadały wymaganą. kategorię.
91 Na Uniwersy tecie Medyczny m w Biał y mstoku, Wydziale Lekarsk im z Oddziałem
Stomatologicznym, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu; Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym, Wydziale Lekarskim, Lekarsko-Stomatologicznym, Farmaceutycznym oraz Nauk
o Zdrowiu; Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Wydziale Lekarskim z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu; Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wydziale Lekarskim
z Oddziałem Stomatologicznym, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu, a także Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu, Wydziale Lekarskim, Medycznym, Farmaceutycznym oraz Nauk
o Zdrowiu. W latach objętych kontrolą nazwy wydziałów ulegały zmianom, w Informacji podane
zostały nazwy wydziału aktualne w dniu zakończenia czynności kontrolnych.
92 Tj. za wyjątkiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Odmienny sposób
regulacji postępowań
nostryfikacyjnych

W latach objętych kontrolą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mając
na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego prowadzenia postępowań
oraz różnorodność dokumentów potwierdzających ukończenie studiów
występujących w obrocie międzynarodowym, w 2015 i 2018 r. wydał rozporządzenia w sprawie nostryfikacji93. Określono w nich m.in.: dokumenty
dołączane do wniosku o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą
za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu; szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego; terminy załatwiania spraw; sposób wnoszenia opłaty; wzór zaświadczenia wydawanego
po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego.

Na poszczególnych kontrolowanych uczelniach, jak i konkretnych wydziałach, w ramach tych uczelni, postępowanie nostryfikacyjne nie zostało
uregulowane w sposób jednolity.

Regulacje w tym przedmiocie, o różnym stopniu szczegółowości zamieszczone zostały m.in. w statutach, regulaminach organizacyjnych uczelni
i poszczególnych wydziałów, a także w zarządzeniach rektorów i uchwałach rad wydziałów. Jedynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
w całym okresie objętym kontrolą, ramowe zasady przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych regulowały zarządzenia rektora uczelni, doprecyzowane i uszczegółowione w regulaminach postępowań nostryfikacyjnych
przyjętych uchwałami rad poszczególnych wydziałów. Natomiast na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi do dnia zakończenia czynności kontrolnych
nie wprowadzono jednolitej procedury w tym zakresie. M.in. skutkiem tego,
na Wydziale Farmaceutycznym oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu, Oddziale
Pielęgniarstwa i Położnictwa procedury postępowania nostryfikacyjnego
zaczęły obowiązywać w trakcie okresu objętego kontrolą, odpowiednio
od 16 października 2018 r.94 i od 18 czerwca 2019 r.95
Na pozostałych trzech uniwersytetach jednolite regulacje opracowane
i wdrożone zostały dopiero w latach 2019–2020:
− na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jednolita dla wszystkich
wydziałów procedura nostryfikacyjna wprowadzona została zarządzeniem Rektora z 16 marca 2020 r. Do tego czasu na trzech wydziałach
(Lekarskim, Medycznym i Lekarsko-Stomatologicznym) nie było aktu
prawnego regulującego kwestie nostryfikacji dyplomów (funkcjonowały ustalenia wewnętrzne w tym zakresie tj. postępowania prowadzone
były według wypracowanego przez członków komisji nostryfikacyjnej
schematu działania), a na dwóch pozostałych wydziałach, regulaminy
postępowań nostryfikacyjnych opracowane i uchwalone zostały przez
rady wydziału, 27 września 2017 r. (Farmaceutycznego) oraz w listopadzie 2019 r. (Nauk o Zdrowiu);

93 Odpowiednio: z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia
studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1467, uchylone z dniem
1 października 2018 r., dalej także: rozporządzenie z 2015 r. albo uchylone rozporządzenie)
oraz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą
oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881, dalej także:
rozporządzenie z 2018 r. albo obowiązujące rozporządzenie).
94 Uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego nr 34a/2018.
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95 Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 16 z 18 czerwca 2019 r.
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− na Śląskim Uniwersytecie Medycznym jednolite dla obu wydziałów
postępowanie nostryfikacyjne zaczęło obowiązywać od 1 października
2019 r. w związku z wejściem w życie zarządzenia Rektora nr 13/2020
z 30 stycznia 2020 r.96 Wcześniej postępowanie nostryfikacyjne regulowały uchwały rad wydziałów, które w 2015 r. dla każdego z nich przyjęły odrębne regulaminy postępowania. Regulaminy te uległy zmianom
w związku z wejściem w życie rozporządzenia z 2018 r. oraz obowiązującymi od 1 października 2018 r. zarządzeniami Rektora w sprawie
zasad przeprowadzania procesu nostryfikacji97 oraz w sprawie opłat98;
− na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu dopiero od 3 kwietnia 2019 r.
zaczęło obowiązywać zarządzenie Rektora m.in. w sprawie ustalenia
procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów99. Do tego czasu
na dwóch Wydziałach (Lekarskim i Farmaceutycznym) postępowanie
nostryfikacyjne regulowały uchwały rad tych wydziałów w sprawie
zasad przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego, zawierające
co do zasady analogiczne rozwiązania, na Wydziale Medycznym funkcjonował jedynie regulamin egzaminu nostryfikacyjnego, a na Wydziale Nauk o Zdrowiu nie obowiązywały żadne uregulowania wewnętrzne.

Następstwem odmiennych regulacji na poszczególnych uczelniach, a także
na ich poszczególnych wydziałach, były zasadnicze rozbieżności na wszystkich etapach procedury nostryfikacji, co także sprzyjało występowaniu
nieprawidłowości. I tak:

Nieprawidłowości
w przyjętych regulacjach
wewnętrznych procesu
nostryfikacji

− Na trzech uniwersytetach medycznych100 w przyjętych regulacjach
wewnętrznych żądano od wnioskodawców przedłożenia wraz z wnioskiem tłumaczeń wymaganych dokumentów, przy czym przetłumaczone miały być one na język polski przez tłumacza przysięgłego albo
przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP. Regulacje te były niezgodne z § 4 obowiązującego rozporządzenia, w myśl którego, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku
uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia
tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów (ust. 1), a jedynie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach – tłumaczenia sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego
konsula Rzeczypospolitej Polskiej (ust. 2);
96 Działające wstecz.
97 Nr 248/2018 z 21 grudnia 2018 r., obowiązujące od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
W myśl tego zarządzenia proces nostryfikacyjny na Uczelni nadal opierał się na regulaminach
przyjętych uchwałami rad wydziałowych.
98 Nr 47/2019 z 7 marca 2019 r. obowiązujące wstecz, od 1 października 2018 r.

99 Pełna nazwa zarządzenia brzmi: W sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie
postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia
studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu oraz „Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym
poziomie.
100 Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi.
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Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, w następstwie ww. obowiązujących
regulacji przez rok, tj. w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września
2019 r. od czterech kandydatów ubiegających się o nostryfikację dyplomu,
wymagano przedłożenia tłumaczenia dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości.

Rektor, na podstawie oświadczeń złożonych przez ówczesnych dziekanów
Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, wyjaśnił, że kierowano się daleko idącą
ostrożnością (…) w celu dokonania rzetelnej oceny przedstawionych przez
zainteresowanego dokumentów w kontekście spełnienia przesłanek nostryfikacji dyplomu zagranicznego na terytorium RP. Tłumaczenie przysięgłe miało
na celu zagwarantowanie prawidłowego toku postępowania nostryfikacyjnego.
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w okresie od 1 stycznia 2017 r.
do 15 marca 2020 r. (do wprowadzenia jednolitej procedury nostryfikacyjnej): na II Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym wymagano tłumaczenia przysięgłego, a na Wydziale
Farmaceutycznym – sporządzenia lub poświadczenia dokumentów przez
właściwego konsula RP lub tłumacza przysięgłego wpisanego na listę
tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Skutkiem tego, w 32 postępowaniach od wnioskodawców wymagano tłumaczenia przysięgłego pomimo, że nie były to szczególnie uzasadniane
przypadki, o których mowa w obowiązującym rozporządzeniu. Ponadto,
obowiązująca na wszystkich wydziałach, od 16 marca 2020 r., Procedura
nostryfikacyjna nie uwzględniała możliwości wynikających z § 4 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia, pozwalającego na przedłożenie przez wnioskodawcę zwykłego tłumaczenia na język polski dokumentów, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1–3 rozporządzenia.
Rektor wyjaśnił, że do przyczyn tego stanu można zaliczyć specjalistyczną
terminologię oraz potrzebę zapewnienia wiarygodności tłumaczonych
dokumentów, a w niektórych przypadkach tłumaczenia składane były przez
kandydatów z własnej inicjatyw, gdyż były one sporządzone w toku wcześniejszych postępowań nostryfikacyjnych.
Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi wymagano złożenia wniosków
o nostryfikację wraz z kopią niektórych dokumentów przetłumaczonych
i poświadczonych przez tłumacza przysięgłego na język polski, od 25 kandydatów, w tym 19 lekarzy i sześciu lekarzy dentystów.

Dziekani wydziałów wyjaśnili m.in., że określenie w wewnętrznych
procedurach konieczności dostarczenia przy składaniu wniosku o nostryfikację dyplomu dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego,
wynika ze specyfiki nazewnictwa w przedmiotach zawodów medycznych
oraz jest podyktowane zachowaniem troski o zapewnienie należytej jakości
procesu obsługi postępowania i porównywania efektów kształcenia w trakcie
procedury nostryfikacyjnej.
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− Na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
na podstawie Procedury postępowania nostryfikacyjnego dyplomów
studiów magisterskich lub równoważnych na kierunku Farmacja,
obowiązującej od 16 października 2018 r., do czasu jej zawieszenia,
tj. do 14 lutego 2020 r. przeprowadzano egzamin weryfikujący stan
wiedzy osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu, i dopiero pozytywne złożenie tego egzaminu (zaliczenie co najmniej 70 ze 100 pytań)
powodowało wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego. Za przeprowadzenie testu nie pobierano opłat egzaminacyjnych, ponieważ
nie dotyczył on bezpośrednio wszczęcia procedury nostryfikacyjnej
do czego miała prawo tylko rada wydziału.

W okresie 2018–2019 sześciu kandydatów wniosło podanie o przeprowadzenie ww. egzaminu, z czego pięciu do niego przystąpiło. Żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganego przez wydział minimalnego poziomu
prawidłowych odpowiedzi i nie został dopuszczony do procedury nostryfikacji dyplomu. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego wyjaśniła m.in.,
że postępowano tak ze względu na duże różnice standardów nauczania
farmacji w uczelniach, które nie wdrożyły Systemu Bolońskiego.
− Natomiast na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w uchwałach Rad
Wydziałów Lekarskiego i Medycznego przewidziano opłatę za przeprowadzenie egzaminów związanych ze stwierdzonymi różnicami w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów, co nie
znajdowało oparcia w przepisach rozporządzeń z 2015 i 2018 r. Opłata
ta funkcjonowała niezależnie od opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego.

W oparciu o § 3 ust. 6 uchwały Rady Wydziału Lekarskiego101, w którym
przewidziano odpłatność za każdy z brakujących egzaminów bez względu
na jego wynik, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., od dziewięciu
osób pobrano łącznie 12 000 zł. Pobranych opłat nie zwrócono wnioskodawcom102.

W oparciu o § 1 ust. 8 załączników do uchwał Rady Wydziału Medycznego103 w których przewidziano odpłatność w wysokości 5000 zł
za egzamin, od 10 osób, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 11 marca 2020 r.
pobrano łącznie 50 000 zł. Uchwałą nr 50/03/2020104 rady tego wydziału
wprowadzono nowy regulamin egzaminu nostryfikacyjnego, w którym nie
przewidziano już obowiązku uiszczania ww. opłat. Opłat pobranych przed
egzaminem w 2020 r., tj. łącznie 30 000 zł nie zwrócono.
Dziekani ww. dwóch wydziałów wyjaśnili m.in., że przedmiotowe opłaty
pobierane były zgodnie z wewnętrznymi przepisami. Nie posiadano wiedzy o rozbieżnościach pomiędzy działaniami podejmowanymi na Wydziałach a rozporządzeniami z 2015 i z 2018 r., a gdy ją powzięto, to na wydziale
Medycznym opłaty po egzaminie w 2020 r. zostały zwrócone.
101 Nr 89/2015-2016 z 9 marca 2016 r.
102 Dopiero uchwałą RWL nr 393/2017-2018 zniesiono obowiązek uiszczania ww. opłaty.

103 Nr 51/05/2013 oraz 64/06/2019.
104 Z 11 marca 2020 r.
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− Także na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, w okresie po 1 października 2018 r. do końca okresu objętego kontrolą, wbrew nakazowi
ujętemu w art. 327 ust. 6 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce nie
ustalono warunków i trybu zwalniania z opłaty za przeprowadzenie
postępowania nostryfikacyjnego.

− Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, trzy wydane przez Rektora
zarządzenia, tj.:
− nr 248/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania procesu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w SUM w Katowicach obowiązujące od 1 października 2018 r.,
− nr 47/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zasad wnoszenia
oraz warunków i trybu zwalniania z opłaty za przeprowadzenie
procesu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą
w SUM105, obowiązujące od 1 października 2018 r.,

− nr 13/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia
Regulaminu postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą prowadzonego
w SUM w Katowicach106, obowiązujące od 1 października 2019 r.,

Różne terminy
składania wniosków
o wszczęcie postępowania
nostryfikacyjnego

wprowadzono w życie z datą obowiązywania poprzedzającą datę ich
podpisania. Treść ww. zarządzeń regulowała m.in. zasady postępowania i obowiązki osób, które ubiegały się lub zamierzały ubiegać o uznanie
posiadanych przez nich dyplomów za równoważne w Polsce. W tym kontekście zauważyć należy, że osoby te na podstawie wydanych przez rektora regulacji powinny dysponować – w sposób niebudzący wątpliwości
– wiedzą, co do praw i obowiązków, związanych z konkretnym zdarzeniem prawnym, powinno się również zapewniać jasność, przejrzystość
i swobodny dostęp do wprowadzanych tymi regulacjami procedur.
Na większości wydziałów kontrolowanych uczelni ustalone zostały różne
terminy składania wniosków o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego.
Przykłady

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przed 16 marca 2020 r. na każdym wydziale osobno uregulowano termin składania wniosków:
– na Wydziale Lekarskim – od początku do końca każdego roku akademickiego;
– na Wydziale Medycznym – od 1 października do 31 marca;
– na Wydziale Farmaceutycznym – w okresie od 1 stycznia do 26 września
2017 r., wnioski były przyjmowane przez cały rok akademicki, a od 27 września 2017 r – dwa razy w roku tj. przez dwa ostatnie tygodnie października
i lutego;
– na Wydziale Nauk o Zdrowiu – od 1 września do 15 kwietnia;
– na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym – dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, w wyznaczonych terminach dostosowanych do posiedzeń rady
wydziału (październik i luty).
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105 Zmienione zarządzeniem Rektora SUM w Katowicach nr 29/2020 z 24 lutego 2020 r.
106 Zmienione Zarządzeniem Rektora SUM w Katowicach nr 120/2020 z 9 lipca 2020 r.
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W zależności od wydziału, o terminach postępowań nostryfikacyjnych decydowały: Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji (na Wydziale Nauk o Zdrowiu),
„Władze Dziekańskie” (na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym), Przewodniczący Komisji ds. Nostryfikacji (na Wydziale Farmaceutycznym).

Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu termin składania wniosków przypadał:
– na Wydziale Lekarskim – w latach akademickich 2016/2017–2018/2019
na ostatni tydzień października każdego roku, natomiast w roku akademickim 2019/2020 – w ciągu całego roku. Wydziałowa Komisja Weryfikacyjna
procedowała je na comiesięcznych posiedzeniach;
– na Wydziale Farmaceutycznym – na trzeci i czwarty tydzień października
oraz marca każdego roku kalendarzowego;
– na pozostałych dwóch wydziałach nie uregulowano tej kwestii.

Ustalone terminy składania wniosków o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego miały bardzo istotne znaczenie dla osób ubiegających
się o nostryfikacje, przesądzały bowiem zarówno o dostępności tego
procesu, jak i rzutowały na długości jego trwania. Dodać należy, że przepisy powszechnie obowiązujące nie dawały władzom uczelni podstawy
do ograniczania terminów na złożenie wniosku o nostryfikację do okresów
arbitralnie przez nie wyznaczonych.

W myśl przepisów obowiązujących w okresie objętym kontrolą, postępowanie nostryfikacyjne należało zakończyć nie później niż w terminie 90 dni
od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne, przy czym
do ww. terminu nie wlicza się okresów wyznaczonych na: przedłożenie tłumaczenia dokumentów (w ściśle określonych przypadkach) oraz złożenie
egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych (w przypadku stwierdzonych
różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów).

Terminowość
prowadzenia postępowań
nostryfikacyjnych

Na trzech107 spośród skontrolowanych uczelni, prowadzonych postępowań
nostryfikacyjnych nie udało się zakończyć w ustawowym terminie:
− na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, w 41 przypadkach
(45,6%) przekroczenie tego terminu wynosiło od jednego do 28 dni,
co wnikało m.in. z tego, iż na Wydziale Lekarskim i Wydziale Farmaceutycznym egzamin nostryfikacyjny przeprowadzano w jednym terminie dla wszystkich kandydatów, których wnioski wpływały w różnym
czasie (terminy składania dokumentów podawano na stronie internetowej wydziałów);
− na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w 15 postępowaniach (16,5%)
nostryfikacyjnych ww. termin przekroczono od jednego do 36 dni
i – zgodnie z wyjaśnieniami Dziekana Wydziału Lekarskiego i Prodziekana Oddziału Stomatologicznego – wynikało to m.in. z indywidualnej sytuacji rozpatrywanego kandydata lub określenia terminów
egzaminów i posiedzeń rady poszczególnych wydziałów;
107 Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (badaniem objęto 90 wszystkich postępowań
nostryfikacyjnych), na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (zbadano 91 postępowań)
oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (zbadano 90 postępowań).
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Kompletność wniosków
o nostryfikację dyplomu
wraz z wymaganymi
dokumentami

Różne zasady i sposoby
porównywania
programów studiów

− na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wystąpiło 16 przypadków (17,8%) przekroczenia 90-dniowego terminu, z powodu braku
możliwości zorganizowania egzaminu nostryfikacyjnego w terminie,
który pozwoliłyby na zakończenie postępowania w ciągu ww. 90 dni.
Jednocześnie w przypadku wniosków złożonych po 16 marca 2020 r.
przeprowadzanie egzaminu miało nastąpić nie wcześniej niż w październiku 2020 r. – Rektor wyjaśnił, że ma to związek z zaistniałą
sytuacją epidemiczną i nadzwyczajnymi zasadami pracy.

W myśl § 2 rozporządzeń z 2015 i 2018 r., osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobligowana była do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wraz z załączonymi do niego odpowiednimi dokumentami, które,
jak to wyżej wskazano, w szczególnie uzasadnionych przypadkach musiały
być przetłumaczone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego
konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Na wszystkich kontrolowanych uniwersytetach osoby ubiegające
się o nostryfikację dyplomu, ostatecznie przedłożyły stosowne dokumenty,
z tym zastrzeżeniem, że na trzech z nich108, jak wcześniej wspomniano,
w następstwie obowiązujących wadliwych regulacji wewnętrznych, kandydaci przedkładali tłumaczenia sporządzone i poświadczone przez tłumacza
przysięgłego albo sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo braku
zaistnienia przesłanek ujętych w obowiązującym rozporządzeniu.

Zgodnie z § 5 obowiązującego rozporządzenia, uczelnia nostryfikująca
porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia
zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów,
które ukończyła osoba ubiegająca się o nostryfikację, z programem studiów,
uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów
prowadzonych w tej uczelni (ust. 1), a w przypadku stwierdzenia różnic
może zobowiązać osobę ubiegającą się o nostryfikację do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych (ust. 2), określając
warunki i terminy ich przeprowadzenia (ust. 3).

Porównania, o którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia na wszystkich
uczelniach dokonywały rady poszczególnych wydziałów, albo powołane
przez nie komisje nostryfikacyjne109. W większości wydziałów polegało
ono na analizie dokumentacji dostarczonej przez kandydata. Inaczej było
tylko na Wydziale Lekarskim oraz, w latach 2017–2018, na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie ustalenie
różnic w efektach kształcenia przebiegało w formie pisemnego egzaminu
testowego z dziedzin określonych przez radę wydziału, którego zaliczenie
skutkowało uzyskaniem nostryfikacji dyplomu.
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108 Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi.
109 Zwane także m.in. Komisjami do spraw nostryfikacji lub Radami nostryfikującymi.
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Na żadnym ze skontrolowanych uniwersytetów do października 2019 r.
nie opracowano na piśmie regulacji określających zasady porównywania wykształcenia i zdobytego doświadczenia, w szczególności kryteriów
weryfikowania i oceny programów studiów, uzyskiwanych efektów uczenia
się i uprawnień zawodowych.

W zależności od wydziału, w przypadku stwierdzenia różnic, osoby ubiegające się o nostryfikację zobowiązane były do zdania egzaminu w formie
ustnej albo pisemnej, ewentualnie do odbycia praktyki. Przy czym, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym – jak wyjaśniła Rektor – W przypadku
bardzo dużych rozbieżności w kształceniu (znacząco niższej liczby godzin
dydaktycznych, braku spełnienia standardów kształcenia określonych dla kierunku medycznego w Polsce), Komisja rekomendowała Radzie Wydziału wniosek o odmowę nostryfikacji dyplomu. Natomiast na Uniwersytecie Medycznym
w Łodzi, jako warunek uznania równoważności dyplomu oraz porównania efektów kształcenia uczelnia określiła wymóg przystąpienia każdego
kandydata do egzaminu pisemnego.

Zasadnicze znaczenie dla dostępności do procesu nostryfikacji miały
właśnie zasady egzaminu nostryfikacyjnego.
Przykłady

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku egzamin przeprowadzany
był w formie pisemnego testu, składającego się ze 150 pytań w przypadku
kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego oraz 100 pytań na kierunku
farmacja110, a próg zdawalności egzaminu ustalony zostało na poziomie 56%
prawidłowych odpowiedzi;
Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – szczegółowe wymagania co do ilości
pytań oraz uzyskania minimalnego poziomu prawidłowych odpowiedzi na zaliczenie egzaminu, kształtowały się odrębnie dla poszczególnych wydziałów.
I tak: dla Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego – 55%111 a następnie
56%112 na 120 pytań, dla kierunku lekarsko – dentystycznego – 69% na 140
pytań, a dla Wydziału Nauk o Zdrowiu – 60% na 120 pytań. Pytania znajdowały
się w centralnym komputerowym systemie egzaminacyjnym uczelni z przyporządkowaniem do poszczególnych przedmiotów;

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wydziale lekarsko-stomatologicznym, egzamin testowy obejmował przedmioty kierunkowe
w stomatologii113, a do jego zdania wymagane było 60% prawidłowych odpowiedzi, z jednoczesnym zaliczeniem każdego z działów stomatologii;

Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym – jak wyjaśnił Rektor – Osoby ubiegające się o nostryfikację dyplomu […] zdawały egzamin testowy składający
się ze 130 pytań. Forma oraz zasady przystąpienia do egzaminu były identyczne
dla obu Wydziałów. […] do weryfikacji efektów stosowana była wspólna pula
pytań egzaminacyjnych, których autorami byli Kierownicy Klinik z obu Wydziałów. Wyznaczony próg zdawalności egzaminu wynosił 70% (91 pkt).

110 Przy czym w regulaminie Wydziału Farmacji od 2019 roku nie określono liczby pytań, także
w obu regulaminach Wydziału Nauk o Zdrowiu nie podano liczby pytań.
111 Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego nr 6f/226/2016 z 12 stycznia 2016 r. obniżono próg
dla uznania równoważności dyplomu, z 60% na 55%.
112 Regulamin postępowania nostryfikacyjnego obowiązujący od 7 maja 2020 r.
113 Tj. chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, protetyka stomatologiczna, periodontologia i choroby
błon śluzowych, stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca.

71

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Opłaty
za przeprowadzenie
postępowania
nostryfikacyjnego

Odwołania
od rozstrzygnięć

Zaświadczenia
o uznaniu dyplomu
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Zgodnie z § 7 rozporządzenia z 2018 r., opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnosi się na rachunek bankowy albo w kasie
uczelni nostryfikującej, w terminie określonym przez tę uczelnię, nie krótszym niż 14 dni. Maksymalna wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustalona została w uchylonym rozporządzeniu,
a obecnie w art. 327 ust. 6 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczelnia
zobowiązana była także ustalić warunki i tryb zwalniania z opłaty.

W skontrolowanych uczelniach, opłata za przeprowadzenie postępowania
nostryfikacyjnego ustalona został prawidłowo, a na 80% z nich ustalone
zostały także warunki i tryb zwalania z tej opłaty114. Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie, dotyczyły:
− obniżenia opłaty za przeprowadzenie dwóch postępowań nostryfikacyjnych niezgodnie z obowiązującymi unormowaniami (spośród
czterech analizowanych takich spraw) na Uniwersytecie Medycznym
w Białymstoku, natomiast
− na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w pismach informujących
o wyznaczeniu terminu egzaminu oraz obowiązku wniesienia opłaty
nostryfikacyjnej skierowanych do 12 kandydatów do Wydziału Lekarskiego, wskazano zbyt krótki, 10-dniowy termin na jej wniesienia.
Dodatkowo, pomimo braku wniesienia w 13 postępowaniach stosownej opłaty nostryfikacyjnej, na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskiego, wbrew obowiązującym regulacjom wewnętrznym prowadzono
procedurę nostryfikacyjną;
− na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, jak to wcześniej wskazano,
nie ustalono warunków i trybu zwalniania z opłaty.

Tylko na dwóch uczelniach osoby ubiegające się o uznanie dyplomu
wniosły odwołania od rozstrzygnięć odmawiających uznania dyplomu
uzyskanego za granicą:
− na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wniesionych zostało ogółem osiem odwołań i wszystkie zostały rozpatrzone odmownie oraz
− na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu wniesionych zostało ogółem
pięć odwołań, spośród których cztery zostały rozpatrzone odmownie,
a jedno uwzględniono w dwóch aspektach, dokonując zwrotu części
opłaty za egzamin oraz wszystkich złożonych na potrzeby postępowania
oryginałów dokumentów.
Na czterech spośród skontrolowanych uczelni wydawane zaświadczenia o uznaniu dyplomu za równoważny z polski dyplomem i tytułem zawodowym były zgodne ze wzorami określonymi w rozporządzeniach z 2015
i 2018 r. Natomiast na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pięć zaświadczeń115
nie zawierało niektórych wymaganych elementów, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzeń, tj. brakowało nazwy państwa lub siedziby instytucji która wydała dyplom (w trzech przypadkach) lub numeru rozstrzygnięcia
wydanego w postępowaniu nostryfikacyjnym (w dwóch przypadkach).
Dziekan Wydziału wyjaśniła, że te braki wynikały z przeoczenia lub niedopatrzenia pracownika dziekanatu sporządzającego zaświadczenia.

114 Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym warunki i tryb zwalniania z opłat uregulowano
zarządzeniem Rektora w sprawie opłat, obowiązującym od 1 października 2018 r.
Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu regulacji takiej do dnia zakończenia czynności
kontrolnych nie przyjęto.
115 Spośród siedmiu skontrolowanych.
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5.3.2. Okręgowe Izby Lekarskie oraz Pielęgniarek i Położnych
W każdym z objętych kontrolą biur izb samorządów zawodowych strukturę
organizacyjną określono w sposób adekwatny do zakresu i skali realizowanych zadań. Zapewniono bieżący kontakt z pracownikami realizującymi zadania dotyczące postępowania o przyznanie prawa wykonywania
zawodu. W zależności od liczby prowadzonych spraw, w procesie tym
brali udział pojedynczy pracownicy albo całe komórki organizacyjne.
Wyznaczeni pracownicy biur gromadzili wnioski wraz z obligatoryjnymi
załącznikami. Decyzję w sprawie przyznania pwz każdorazowo podejmowała rada danej izby lekarskiej albo pielęgniarek i położnych.
Z jednym wyjątkiem, objęte kontrolą biura izb samorządów zawodowych
prowadziły postępowania dotyczące przyznania prawa wykonywania
zawodu na podstawie procedury wynikającej z obowiązujących przepisów
i stosownych uchwał organu naczelnego116. Wymogi dotyczące uzyskania
pwz pielęgniarki i położnej określono w art. 35 ustawy o zawodzie pielęgniarki. Z kolei w przypadku zawodu lekarza i lekarza dentysty procedura
została określona w szczególności w art. 7, 15 ust. 3e i 3f ustawy o zawodzie
lekarza – w brzemieniu obowiązującym do 7 sierpnia 2020 r.

Sposób organizacji
procesu sprzyjał
procedurze
przyznawania prawa
wykonywania zawodu
cudzoziemcom spoza UE

Procedura
uzyskania pwz
nie zawsze była jasna
i przejrzysta

Jedynie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wprowadziła formalne wewnętrzne instrukcje postępowania dotyczące ubiegania
się cudzoziemców o pwz, przy czym wobec osób ubiegających się o ograniczone pwz zawierały one katalog dokumentów niewymaganych przez
ustawę o zawodzie pielęgniarki117.

Niemniej jednak, w przypadku samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych, procedura uzyskania pwz przez cudzoziemców spoza UE
nie zawsze była jasna i przejrzysta, w tym również dla pracowników izb,
a wymogi dotyczące katalogu niezbędnych dokumentów – jednolite w skali
kraju. W toku kontroli stwierdzono przypadki zróżnicowanej interpretacji wymogów dotyczących spełnienia konkretnych warunków w celu
ubiegania się o to prawo, mającej wpływ na ustaloną procedure, katalog
niezbędnych dokumentów, a w efekcie i koszty ponoszone przez wnioskodawców. Przykładowo w OIPiP w Poznaniu doprecyzowano kwestie
sposobu dokumentowania stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie

116 1) Uchwała nr 147/VII/2016 z 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38/VI/2015
z 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzenia i przyznawania
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru
pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz uchwała
nr 320/VII/2018 z 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania
i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz sposobu prowadzenia
przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych
oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie
okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki i położnej.
2) Uchwała Nr 1/17/VII z 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach przyznawania prawa w ykony wania zawodu lekarza i lekarza dent yst y
oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentysów. Zmieniona uchwałami nr: 7/18/VIII
z 31 sierpnia 2018 r., 23/19/VIII z 31 maja 2019 r., nr 34/19/VIII z 18 października 2019 r.
117 Tj. zezwolenia na pobyt, oświadczenia o niewykonywaniu zawodu, zaświadczenia odpowiedniego
organu państwa, którego obywatelem jest wnioskodawca, że nie został pozbawiony pwz lub
prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie
pozbawienia lub zawieszenia pwz, co było niezgodne z art. 36 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy
o zawodzie pielęgniarki.
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zawodu pielęgniarki i położnej, wskazując na konieczność przedłożenia
zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy. Z kolei WOIPiP
żądała w przedmiotowym zakresie oświadczenia. W efekcie, wnioskodawcy
ubiegający się o pwz w Warszawie nie ponosili kosztów związanych z przeprowadzeniem badań i uzyskaniem stosowanego zaświadczenia.

Jednostki wydatkowały
na przyznanie pwz
również środki własne

Procedura przyznawania
prawa wykonywania
zawodu była co do zasady
realizowana prawidłowo
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Z uwagi na niejednolite w skali kraju wymogi dotyczące dokumentów
uznawanych za niezbędne w celu uzyskania pwz w zawodach pielęgniarka
i położna, zasadny byłby systematyczny przegląd tego procesu przez organ
samorządu na szczeblu krajowym.

W latach 2017–2020 (I półrocze) izby wykonywały zadania wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek finansowane ze środków budżetu państwa, w tym związane ze stwierdzaniem,
przyznawaniem i wydawaniem prawa wykonywania zawodu. Środki na ten
cel izby otrzymywały na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Z kolei
izby lekarskie środki z budżetu państwa na realizację przedmiotowych
zadań otrzymywały na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich.
Zadania te finansowano dotacjami otrzymywanymi z Ministerstwa Zdrowia
na podstawie corocznie zawieranych umów. W każdym analizowanym roku
na przeprowadzenie jednego ww. postępowania przyznawano 88 groszy
– w przypadku postępowań dotyczących pielęgniarek i położnych oraz 13
(w latach 2017–2018) albo 14 zł (w 2019 r.) w odniesieniu do izb lekarskich. Ministerstwo przekazywało izbom również środki na prowadzenie
działalności informacyjnej i prowadzenie stosownych rejestrów118.

W latach 2017–2020 (I półrocze) w kontrolowanych izbach pielęgniarek
i położnych przeprowadzono postępowania o uzyskanie prawa wykonywania zawodu 120 cudzoziemców spoza UE. W dwóch przypadkach przed
podjęciem stosownej decyzji wnioski zostały wycofane.
− w OIPiP w Katowicach wpłynęło dziewięć wniosków cudzoziemców
spoza UE. Kandydaci pochodzili z Ukrainy, Rosji i Egiptu. Najwięcej było
wnioskodawców z Ukrainy – siedmioro. W trzech przypadkach podjęto
uchwałę o przyznaniu pwz, z czego w dwóch na czas określony a w jednym na czas nieokreślony wraz z wpisem do rejestru PiP. W czterech
przypadkach podjęto uchwałę o odmowie przyznania pwz, a w dwóch
kandydaci wycofali wnioski;
− w OIPiP w Białymstoku przyznano pwz czterem cudzoziemcom
z Republiki Białorusi. Nie odmówiono przyznania tego prawa. Ponadto
w 2020 r. wpłynęły trzy wnioski obywatelek Białorusi, które do zakończenia kontroli były w trakcie rozpatrywania;
− w OIPiP w Poznaniu według stanu na luty 2020 r. wpisane były cztery
osoby spoza UE (obywatele Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Kamerunu). W okresie objętym kontrolą ww. osoby złożyły wnioski o: ograniczone pwz, a następnie w związku z uzyskaniem obywatelstwa polskiego
o pwz nieograniczone; o przyznanie pwz wraz z załącznikami (w lipcu
2020 r. osoba złożyła oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu). Jedna osoba kilkukrotnie występowała o wydanie ograniczonego

118 Odpowiednio: rejestr pielęgniarek i położnych, rejestr lekarzy I lekarzy dentystów.
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pwz w związku z uzyskaniem kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, a jedna mająca zezwolenie na pobyt do marca 2020 r. w związku
z pandemią przebywała na bezpłatnym urlopie poza RP. Ponadto
25 obywatelom Ukrainy odmówiono tego prawa;
− w OIPiP w Warszawie w latach 2017–2020 (I połowa) pwz przyznano (lub stwierdzono po uzyskaniu obywatelstwa polskiego) łącznie
46 cudzoziemcom. Najwięcej z nich pochodziło z Ukrainy (39 pielęgniarek albo pielęgniarzy i jedna położna), dwie osoby pochodziły
z Rosji i po jednej z Indii, Amenii, Białorusi i Ghany. W okresie tym
w izbie przeprowadzono łącznie 75 postępowań o przyznanie pwz
cudzoziemcom, w tym 36 dotyczących przyznania go po raz pierwszy,
34 – ponownego przyznania (w tym cztery dotyczące stwierdzenia
pwz po uzyskaniu obywatelstwa polskiego), trzy dotyczące przyznania ograniczonego prawa i dwa o przyznanie pełnego pwz, po odbyciu stażu adaptacyjnego. W czterech sprawach odmówiono przyznania
tego prawa;
− w okresie objętym kontrolą o pwz w Łodzi ubiegało się 29 osób,
wszystkie narodowości ukraińskiej. W 2019 r. odmówiono tego prawa
czterem osobom spoza UE. Łącznie w okresie objętym kontrolą przyznano
24 cudzoziemcom spoza UE pwz na czas określony i w jednym przypadku stwierdzono pwz. Nikomu nie przyznano ograniczonego pwz
i nikomu nie przyznano pwz na podstawie procedury uznania kwalifikacji zdobytych poza UE.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na tym, że:
− w sprawach o przyznanie pwz nie wymagano przedłożenia urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie
w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, wydanego na podstawie ustawy o języku polskim, a więc dokumentu wskazanego w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodzie pielęgniarki;
− bez podstawy prawnej pobierano od wnioskodawców oświadczenia
składane pod rygorem art. 233 Kodeksu karnego.

N a j i s to t n i e j s z y m p ro b l e m e m , k tó r y m i a ł z a s a d n i c z y w p ł y w
na przyznawanie pwz pielęgniarki lub położnej cudzoziemcom spoza UE,
była kwestia pojawiających się zasadniczych wątpliwości co do prawidłowości przyjmowania na studia tzw. pomostowe kandydatów, posiadających dyplom młodszego specjalisty.

Według stanowiska Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych
w Ministerstwie Zdrowia z listopada 2016 r., pielegniarka z Ukrainy
przedkładająca dokumenty potwierdzające ukończenie kształcenia profilowego z zakresu pielęgniarstwa oraz posiadająca świadectwo dojrzałości
może zostać przyjęta w poczet studentów na studiach pomostowych.
Z kolei w ocenie organów samorządu według obowiązujących w Polsce
standardów kształcenia, studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo trwają co najmniej sześć semestrów, a liczba godzin
zajęć i praktyk nie może być mniejsza niz 4600. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu i Rady Europy, kształcenie pielęgniarek i położnych trwa co najmniej
trzy lata, obejmując kształcenie teoretyczne i kliniczne, a studia te muszą
być prowadzone w formie stacjonarnej (w przeciwieństwie do studiów
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pomostowych prowadzonych w formie niestacjonarnej). W opinii NRPiP,
na studia pomostowe nie powinny być przyjmowane osoby będące np. obywatelami Ukrainy (wnioskujące w analizowanym okresie o pwz), które
ukończyły tamtejsze szkoły pielęgniarskie, a uzyskany w ten sposób dyplom
nie spełnia wymogu określonego w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy o zawodzie
pielęgniarki.

Okręgowe izby kilkukrotnie występowały do Ministra Zdrowia o opinię w ww. sprawie. W odpowiedzi uzyskano stanowisko poparte pismem
z Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (dalej:
KRASzPiP), z którego wynikało, że brak jest przeciwskazań do przyjęcia
ww. kandydatów na studia pomostowe. Powyższe sprawy były przedmiotem dyskusji również na posiedzeniach Naczelnej Rady, w których uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (wiceministrowie, Dyrektor
Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Wiceprzewodniczący KRASzPiP),
a także rozmów prowadzonych w samym Ministerstwie Zdrowia. W sprawie odmienne od MZ stanowisko wyraził również Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW (w piśmie z dnia 6 maja 2019 r.), z którego
wynikało, że brak jest spełnienia podstawowego warunku przyjęcia na studia pomostowe cudzoziemców spoza UE z dyplomem młodszego specjalisty, jaki stanowi ukończenie szkoły wskazanej w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z 14 czerwca 2012 r.119
OIPIP w Łodzi, w związku z rozbieżnościami opinii wydawanych w ww.
przedmiocie, zwróciła się pismem z 26 czerwca 2019 r. do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska co do możliwości podejmowania przez obywateli
Ukrainy studiów pomostowych. W odpowiedzi z ministerstwa wskazano,
że z uwagi na toczące się postępowania sądowe w sprawie dopuszczalności
kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy, nie będzie
kolejnego stanowiska, aż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy
przez sąd administracyjny.
W czterech spośród pięciu izb PiP odmówiono pwz 37 cudzoziemcom spoza
UE. Przyczyną tego były następujące sytuacje:
− brak spełniania warunków formalnych uznania uprawnień zawodowych, tj. ze względu na brak odpowiadającego polskim wymogom
poziomu wykształcenia;
− brak udokumentowanego urzędowym poświadczeniem znajomości
języka polskiego w mowie i piśmie;
− ukończenie przez kandydatów studiów pomostowych, przeznaczonych
zdaniem rady co do zasady dla osób z Polski, które w poprzednim systemie kształcenia zdobyły kwalifikacje pielęgniarskie;
− brak ważnego zezwolenia na pobyt stały wnioskodawcy w Polsce.

W uzasadnieniach rozstrzygnięć dotyczących studiów pomostowych
wskazano, że celem wprowadzenia tego rodzaju studiów było umożliwienie polskim pielęgniarkom, które uzyskały wykształcenie pielęgniarskie
w poprzednim systemie kształcenia, uzyskania w drodze studiów uzupeł-
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119 W sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które
posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę
pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 770).
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niających wykształcenia na poziomie studiów pielęgniarskich pierwszego
stopnia. Kształt tego rozwiązania jest wynikiem przeprowadzenia gruntownej analizy programów poszczególnych rodzajów polskich szkół pielęgniarskich prowadzących kształcenie w poprzednim systemie. Za niezwykle
istotną okoliczność uznawano to, że ramy czasowe i programowe studiów
pomostowych dla danej kategorii pielęgniarek są skorelowane z minimalnymi wymogami kształcenia pielęgniarek w UE.

Wszystkie ww. uchwały zawierały uzasadnienie wskazujące jednoznacznie
na przesłanki odmowy, którymi się kierowano, a także pouczenie o przysługującym stronom prawie i trybie odwołania. Nie stwierdzono przypadków
podejmowania zróżnicowanych decyzji w analogicznym stanie faktycznym. W razie potrzeby, w indywidualnych sprawach zasięgano informacji
od właściwych organów i instytucji. W sprawach w których wnioskodawcy odwołali się od decyzji odmownej, decyzje te utrzymano w mocy.
W przypadku 25 postępowań prowadzonych w Poznaniu, dotyczących
odmowy wydania pwz z uwagi na kwestionowane przez Radę ukończenie
studiów pomostowych, w toku kontroli sprawy były na etapie postępowania sądowego. W analogicznych dwóch sprawach prowadzonych w Warszawie, z uzyskanych wyjaśnień stwierdzono, że jedna osoba, uzyskała pwz
w Izbie w Łodzi, a druga planowała rozpocząć studia na studiach II stopnia.

W latach 2017–2020 (I półrocze) w okręgowych izbach lekarskich przeprowadzono łącznie 589 postępowań dotyczących pwz, w tym:
− w Białymstoku przyznano je 59 lekarzom cudzoziemcom spoza UE,
w tym 33 w celu odbycia stażu podyplomowego, 14 na czas określony
i 12 na czas nieokreślony;
− w Katowicach – pięciu cudzoziemcom przyznano pwz lekarza, jednemu lekarza dentysty, a siedmiu – lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego;
− w Łodzi 15 osobom przyznano pwz w celu odbycia stażu podyplomowego, 21 na czas określony, a trzem na czas nieokreślony;
− w Poznaniu przeprowadzono 46 postępowań o przyznanie pwz w celu
odbycia stażu podyplomowego, 24 na czas określony oraz 15 na czas
nieokreślony;
− w Warszawie przeprowadzono 87 postępowań dotyczących prawa
wykonywania zawodu na stałe, a 280 na czas określony, w tym 208
w celu odbycia stażu podyplomowego na czas jego jego trwania.
Najczęściej wnioskodawcy pochodzili z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

W trzech spośród pięciu objętych kontrolą izb lekarskich stwierdzono
przypadki nieterminowo prowadzonych postępowań o przyznanie pwz
(9% spraw). W sprawach tych przekroczono termin przewidziany do ich
załatwienia określony w art. 6a ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, zgodnie z którym sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie, nie później niż
w terminie miesiąca.
W dwóch spośród pięciu kontrolowanych izb lekarskich stwierdzono również sytuacje, w których przyznano prawo wykonywania
zawodu na okres dłuższy niż objęty posiadanym przez wnioskodawców
zezwoleniem na pobyt na terytorium RP. W przypadku przyznawania
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ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu
podyplomowego kierowano się art. 7 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza,
który stanowi, że ORL przyznaje cudzoziemcowi spoza UE prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego na czas
odbywania tego stażu, przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1
niniejszego artykułu, czyli m.in. uzyskania prawa pobytu na terytorium
RP, zgodnie z odrębnymi przepisami. W praktyce prawo to wydawane było
na okres jednego roku, niezależnie od tego, kiedy okres pobytu się kończył.

Przedstawiciele samorządu lekarskiego wyjaśnili m.in., że przyznanie
uprawnień wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego na czas odbywania tego stażu jest ściśle podporządkowane temu
celowi, a limitowanie tego rodzaju praw wykonywania zawodu jest nieuzasadnione i bezpodstawne. Wskazywano również, że w ostatnich latach
tryb rozpatrywania wniosków o pobyt w urzędach wojewódzkich uległ
wydłużeniu, co może powodować szereg problemów formalno-prawnych.
Mając na uwadze luki w kadrze lekarskiej działano w tej kwestii w interesie społecznym, z uwzględnieniem dobra pacjentów, aby nie mieli ograniczeń w dostępie do porad lekarskich. W praktyce pwz wydawano biorąc
pod uwagę udokumentowanie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia
na pobyt.

Jakkolwiek w odniesieniu do przesłanki z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o zawodzie lekarza120 postępowanie rad lekarskich nie stoi w sprzeczności z literalnym brzmieniem tego przepisu, to jednak może skutkować posiadaniem
prawa wykonywania zawodu lekarza przez osobę niemającą już jednocześnie prawa pobytu w Polsce. Ponadto wnioskodawcy wobec których
określono różne terminy zezwolenia na pobyt na terenie RP są nierówno
traktowani w przypadku braku powiązania terminów udzielonego zezwolenia na pobyt i terminu przyznanego prawa wykonywania zawodu lekarza.
Także w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych121, przy określaniu
czasu na jaki ORL przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza należy
uwzględniać okres na jaki wnioskodawcy uprzednio udzielono zezwolenia na pobyt. Dostrzegając zatem racjonalność motywacji jaką kierowano
się w Izbie nie korelując ze sobą ww. okresów, nie można jednocześnie tracić z pola widzenia, że obecna praktyka postępowania nie znajduje oparcia
w obowiązujących przepisach.
5.3.3. Minister Zdrowia

Realizując obowiązki w zakresie uznawania tytułu specjalisty oraz stażu
podyplomowego lekarzom i lekarzom dentystom spoza UE, w Ministerstwie Zdrowia procedowano na podstawie przepisów powszechnie
obowiązujących.
W latach objętych kontrolą, Minister wydał 47 decyzji w sprawie uznania
tytułu specjalisty oraz 197 decyzji w sprawie uznanie stażu podyplomowego.
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120 Uzyskanie prawa pobytu na terytorium RP zgodnie z odrębnymi przepisami.
121 Wyrok z 14 listopada 2014 r. w sprawie VII SA/Wa 841/14 oraz wyrok z 29 listopada 2016 r.
w sprawie II OSK 464/15. (na skutek skargi od ww. wyroku WSA).

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Jeden z etapów postępowania, tj. ocena wniosków przez zespół
ekspertów122, prowadzony był w Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego. Zespół ekspertów CMKP opiniował sprawy z zakresu
uznania tytułu specjalisty oraz uznania w całości lub w części stażu
podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty odbytego w państwie niebędącym państwem członkowskim UE.

We wszystkich kontrolowanych sprawach opinie Dyrektora CMKP były
zgodne z oceną merytoryczną zespołu ekspertów, która z kolei wydawana była w oparciu o wymaganą dokumentację. Z kolei decyzje Ministra
w przedmiotowych sprawach, były zgodne z opiniami Dyrektora CMKP
i wydawane w terminie miesiąca od ich otrzymania.

Spośród objętych kontrolą 23 spraw dotyczących uznawania specjalizacji
lekarskiej cudzoziemca zdobytej poza UE (tj. 49%), w dziesięciu sprawach Dyrektor CMKP wydał opinię po upływie od 38 do 112 dni od wydania oceny merytorycznej dokonanej przez zespół ekspertów, naruszając
tym samym termin określony w art. 16n pkt 8 ustawy o zawodzie lekarza. Łączny czas trwania procedury uznawania specjalizacji lekarskiej
cudzoziemca zdobytej poza UE trwał od 51 do 307 dni, z czego w pięciu
przypadkach przekroczył pół roku.

W 26 objętych kontrolą sprawach dotyczących uznawania stażu podyplomowego odbytego przez cudzoziemca poza UE (tj. 13%) od wpływu kompletnego wniosku do wydania oceny przez ekspertów mijało od dziewięciu
do 168 dni, natomiast cała procedura uznawania stażu podyplomowego
trwała od 35 do 190 dni. W przypadku najdłużej trwającego postępowania, wpłynęła na to niewiedza osoby prowadzącej sprawę, o nieskutecznym, ze względów technicznych, doręczeniu wniosku do CMKP. W kolejnych
trzech najdłużej trwających postępowaniach, na czas ich trwania wpłynęły obostrzenia i utrudnienia spowodowane COVID-19, które przełożyły
się na to, że pierwsze w 2020 r. posiedzenie ekspertów CMKP wydających
opinie w tych sprawach odbyło się dopiero 28 kwietnia.

W świetle art. 4 ustawy o CMKP, Minister zobligowany był do sprawowania nad nim nadzoru. W latach 2017–2020 (do 15 października) Minister
nie przeprowadził jednak kontroli czynności CMKP związanych z procesem
uznawania kwalifikacji, co nie sprzyjało optymalizacji realizowanych tam,
powierzonych przez Ministra zadań, w tym – na miarę możliwości – skróceniu czasu trwania sporządzania ocen przez zespół ekspertów, i co jednocześnie służyłoby szybszemu wprowadzaniu cudzoziemców na rynek usług
medycznych, zwłaszcza mając na uwadze panującą pandemię.

122 Tj. § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, ze zm.) oraz – od 8 sierpnia
2020 r. – także art. 15j ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, ze zm.).
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Czy system uznawania kwalifikacji obcokrajowców zamierzających podjąć
pracę sprzyja pozyskiwaniu wykwalifikowanych i poszukiwanych w Polsce
pracowników?
1. Czy organy administracji publicznej rozpoznały, monitorowały i prognozowały potrzeby rynku pracy w Polsce?
2. Czy organy administracji publicznej podejmowały działania wspierające
w celu stworzenia sprzyjających warunków do uznawania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz sprawnego wdrażania się cudzoziemców
do krajowego rynku pracy?

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą
Pozostałe informacje
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3. Czy uprawnione podmioty prawidłowo uznawały kwalifikacje zawodowe
cudzoziemców ubiegających się o pracę?

Kontrolą objęto 28 podmiotów, w tym trzech ministrów: Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej; Zdrowia oraz Rozwoju, a także pięciu wojewodów i po pięć: samorządów województwa, uniwersytetów medycznych
oraz okręgowych izb lekarskich i okręgowych izb pielęgniarek i położnych.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Zdrowia, w urzędach wojewódzkich i uniwersytetach medycznych, art. 2 ust. 2 ustawy o NIK w urzędach marszałkowskich,
oraz art. 2 ust. 3 ustawy o NIK w samorządach zawodowych lekarzy i takich
samorządach pielęgniarek i położnych.

2017–2020 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych). Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 1 lipca do 13 listopada 2020 r.

Po zakończeniu kontroli, NIK wystosowała do kierowników wszystkich
skontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne w których sformułowała łącznie 32 wnioski pokontrolne. Dotyczyły one przede wszystkim:
− zaktualizowania zarządzeń albo rozporządzeń wojewody w sprawie
ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
– w zakresie wykazu zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty;
− terminowego załatwiania spraw dotyczących udzielania cudzoziemcom
zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodach
wymagających wysokich kwalifikacji oraz realizowania obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 36 Kpa;
− cofania zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi na pobyt czasowy
w przypadku ustania celu pobytu, który był powodem udzielenia tego
zezwolenia;
− dostosowania obowiązujących na uczelni procedur do wymogów rozporządzenia z 2018 r. w zakresie żądania przedłożenia tłumaczenia
dokumentów;
− terminowego prowadzenia postępowań nostryfikacyjnych;
− zapewnienia prowadzenia postępowań w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu z zachowaniem wymogów ustawy o zawodzie

ZAŁĄCZNIKI
lekarza dotyczących terminu określonego w jej art. 6a ust. 1 oraz ważności składanych dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. 9 tej ustawy;
− dostosowania przyjętej w izbie pielęgniarek i położnych procedury
w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu, w zakresie
dotyczącym katalogu niezbędnych dokumentów, do przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki;
− egzekwowania – od cudzoziemców spoza UE ubiegających się o przyznawanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
– przedłożenia wszystkich wymaganych art. 35 ustawy o zawodzie pielęgniarki, w tym urzędowego poświadczenia (certyfikatu) znajomości
języka polskiego w mowie i piśmie, wydanego na podstawie ustawy
o języku polskim.

Do czasu sporządzenia niniejszej informacji, adresaci wystąpień pokontrolnych poinformowali NIK o realizacji 13 wniosków pokontrolnych, w trakcie realizacji były cztery, natomiast 15 nadal pozostało niezrealizowanych.

Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych złożyli: Wojewoda Śląski
oraz Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
Zastrzeżenia dotyczyły zarówno oceny ogólnej, ustaleń kontroli jak i wniosków pokontrolnych. Wojewoda Śląski nie zgadzał się przede wszystkim
z zapisem dotyczącym nierzetelnego sprawowania nadzoru i kontroli
poprzez ograniczenie tych działań do powiatowych urzędów pracy,
konieczności wykonywania analiz sytuacji cudzoziemców w województwie
oraz ustalania kryteriów wydawania zezwoleń na pracę. Zgłoszone zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli, który oddalił je w całości. Natomiast
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi nie
zgadzała się z treścią wystąpienia dotyczącą wydania prawa wykonywania
zawodu na okres dłuższy niż okres na który osoby wnioskujące posiadały
uprawnienia do przebywania na terytorium RP oraz pomimo nieudokumentowania uprawnienia do przebywania na terytorium RP. Oba zgłoszone
zastrzeżenia zostały uwzględnione w całości.
Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej123

Ocena
kontrolowanej
działalności

1.

Podlaski
Urząd Wojewódzki
w Białymstoku

Bohdan Paszkowski
Wojewoda Podlaski

Opisowa

2.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

Artur Kosicki
Marszałek
Województwa
Podlaskiego

Opisowa

3.

Uniwersytet
Medyczny
w Białymstoku

prof. dr hab.
Adam Jacek Krętowski
Rektor

Pozytywna

4.

Okręgowa
Izba Lekarska
w Białymstoku

Henryk Grzesiak
PrezesORL

Opisowa

Lp.

Delegatura
w Białymstoku

123 Adresaci wystąpień. W okresie objętym kontrolą mogły następować zmiany na tych stanowiskach.

Wykaz jednostek
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

5.

Delegatura
w Białymstoku

Okręgowa
Izba Pielęgniarek
i Położnych
w Białymstoku

Cecylia Dolińska
Przewodnicząca ORPiP

Opisowa

6.

Śląski
Urząd Wojewódzki
w Katowicach

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Opisowa

7.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego

Jakub Chełstowski
Marszałek
Województwa
Śląskiego

Pozytywna

Śląski Uniwersytet
Medyczny
w Katowicach

prof. dr hab. n. med.
Tomasz Szczepański
Rektor

Opisowa

9.

Śląska
Izba Lekarska

Tadeusz Urban
Prezes ORL

Opisowa

10.

Okręgowa
Izba Pielęgniarek
i Położnych
w Katowicach

Anna Janik
Przewodnicząca ORPiP

Pozytywna

11.

Łódzki
Urząd Wojewódzki
w Łodzi

Tobiasz Adam
Bocheński
Wojewoda Łódzki

Opisowa

12.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

Grzegorz Schreiber
Marszałek
Województwa
Łódzkiego

Opisowa

Uniwersytet
Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med.
Radzisław Kordek
Rektor

Opisowa

Okręgowa
Izba Lekarska
w Łodzi

Paweł Czekalski
Prezes ORL

Opisowa

8.

13.

Delegatura
w Katowicach

Delegatura
w Łodzi

14.

Okręgowa
Agnieszka Kałużna
Izba Pielęgniarek
Przewodnicząca ORPiP
i Położnych w Łodzi

15.

82

Opisowa

16.

Ministerstwo
Rozwoju, Pracy
i Technologii

Jarosław Gowin
Minister Rozwoju,
Pracy i Technologii

Opisowa

17.

Ministerstwo
Zdrowia

Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

Opisowa

19.

Wielkopolski
Urząd Wojewódzki
w Poznaniu

Łukasz Mikołajczyk
Wojewoda
Wielkopolski

Opisowa

20.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego

Marek Woźniak
Marszałek
Województwa
Wielkopolskiego

Pozytywna

21.

Uniwersytet
Medyczny
w Poznaniu

prof. dr hab.
Andrzej Tykarski
Rektor

Opisowa

Delegatura
w Poznaniu
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Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

Wielkopolska
Izba Lekarska

Artur de Rosier
Prezes ORL

Opisowa

Okręgowa
Izba Pielęgniarek
i Położnych
w Poznaniu

Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP

Pozytywna

24.

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki
w Warszawie

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki

Opisowa

25.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
w Warszawie

Adam Struzik
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Opisowa

Uniwersytet
Medyczny
w Warszawie

prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Gaciong
Rektor

Opisowa

27.

Okręgowa
Izba Lekarska
w Warszawie

Łukasz Jankowski
Prezes ORL

Pozytywna

28.

Warszawska
Okręgowa
Izba Pielęgniarek
i Położnych

Anna Dudzińska
Przewodnicząca ORPiP

Opisowa

Lp.

22.

23.

26.

Delegatura
w Poznaniu

Delegatura
w Warszawie
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Zagadnienia ogólne

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach i art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy
o promocji zatrudnienia cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Zezwoleniem na pracę jest decyzja właściwego organu,
uprawniającą cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji
(art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy o promocji zatrudnienia). Zawód regulowany
należy natomiast rozumieć jako zespół czynności zawodowych, których
wykonywanie jest uzależnione od posiadania określonych w przepisach
regulacyjnych formalnych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tych
czynności zawodowych oraz, o ile jest to wymagane, od spełnienia innych
warunków określonych w tych przepisach (art. 5 pkt 4 ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji). Warunki odbywania stażu adaptacyjnego i tryb
przeprowadzania testu umiejętności określają przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 22 ww. ustawy. Wyższe kwalifikacje zawodowe
to kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo
co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie
lub w ofercie pracy stanowiącej ofertę zawarcia umowy w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego (art. 3 pkt 25 ustawy o cudzoziemcach).
Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
to z kolei wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje
pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem
(art. 3 pkt 24 ustawy o cudzoziemcach). Cudzoziemcem spoza UE będzie
co do zasady osoba nieposiadająca obywatelstwa jednego z 27 demokratycznych państw europejskich tworzących gospodarczo-polityczny związek,
powstały 1 listopada 1993 roku na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht)124. Zauważyć jednocześnie należy, że zgodnie
z art. 1 pkt 1 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji, ustawa ta określa
m.in. zasady uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych, nabytych nie tylko w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich UE, ale także w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)125 oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, zwanych dalej w tej ustawie „państwami członkowskimi”.
W myśl jej art. 2 ust. 1 pkt 7, przepisy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji stosuje się m.in. do obywateli państw trzecich, którzy ubiegają
się o przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
124 W okresie objętym kontrolą, do 31 stycznia 2020 r. było to 28 państw wymienionych m.in.
w art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego 9 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90
poz. 864/30). Dnia 1 lutego 2020 r. z UE wystąpiła Wielka Brytania.
125 Porozumienie o europejskim obszarze gospodarczym z 3 stycznia 1994 r. (Dz. Urz. UE L 1
z 3.01.1994, str. 3).
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Zgodnie z art. 4a ust. 1 i 3 ustawy o działach administracji rządowej, minister kierujący działem administracji rządowej, z zastrzeżeniem art. 33a
ust. 4, jest właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub
wykonywania działalności należących do tego działu. Może on upoważnić do wykonywania zadań wynikających z tej kompetencji organ lub jednostkę organizacyjną podległe ministrowi albo przez niego nadzorowane,
organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy, mając na uwadze efektywny przebieg postępowań w sprawie
uznania kwalifikacji. Klasyfikację poszczególnych działów administracji
rządowej oraz spraw jakich one obejmują określają przepisy rozdziału II
ww. ustawy Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych dokumentów dołączanych do wniosku określa rozporządzenie w sprawie dokumentów w postępowaniu o uznanie kwalifikacji.

Ministrowie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o wojewodzie, jest on organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności. Natomiast w myśl art. 3 ust. 2 tej ustawy,
wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności
wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu
administracji rządowej, realizowanych przez nie m.in. na podstawie ustawy
o promocji zatrudnienia. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy
należy sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez

Wojewodowie

Szczególnie istotna jest rola ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia, minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku
pracy m.in. przez: przygotowywanie i koordynację realizacji Krajowego
Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia (który określa w szczególności cele
i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa w dziedzinie
rynku pracy – art. 3 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy) oraz koordynację publicznych służb zatrudnienia (pełni funkcję koordynatora publicznych służb
zatrudnienia – art. 5 ww. ustawy). W sprawach dotyczących zezwoleń
na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, minister ten jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kpa (art. 5a ww. ustawy). Minister właściwy do spraw pracy tworzy
też i prowadzi w systemie teleinformatycznym rejestr centralny obejmujący
dane przetwarzane w rejestrach spraw z zakresu wykonywania pracy przez
cudzoziemców na terytorium RP, dotyczących: zezwoleń na pracę; zezwoleń na pracę sezonową; oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi (art. 90c ust. 1 i 4 ww. ustawy). Zgodnie z treścią – obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. – art. 114 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach,
minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, zawody
pożądane dla polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy,
w tym potrzebę zapewnienia efektywnego zatrudniania w zawodach,
w których w skali całego kraju występują znaczące niedobory pracowników. Do dnia podpisania niniejszej informacji o wynikach kontroli minister
nie wydał przedmiotowego rozporządzenia.
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marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy
pracy, oraz inne podmioty. W świetle treści art. 24 ust. 1 ww. ustawy tymi
„innymi podmiotami” mogą być: jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku
pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, centra integracji społecznej. O możliwości
sprawowania nad nimi nadzoru przesądza realizacja przez nie usług lub
instrumentów rynku pracy zleconych przez marszałka województwa lub
starostę, a także wykonywanie innych zleconych zadań (np. o których
mowa w art. 20 ust. 1 albo art. 66d tej ustawy). Zgodnie z art. 10 ust. 2
pkt 3 i ust. 3-6 ustawy o promocji zatrudnienia, wojewoda wydaje zezwolenia na pracę cudzoziemców oraz ustala kryteria wydawania tych zezwoleń. Natomiast w świetle treści art. 114 ust. 1–4 ustawy o cudzoziemcach,
wojewoda może wydawać także zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium RP jest wykonywanie pracy
oraz spełnione są łącznie określone w ww. przepisach warunki. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca
na terytorium RP jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie warunki wskazane w art. 127
pkt 1–3 ww. ustawy. Odstępstwa od ogólnych wymogów jakie muszą spełnić cudzoziemcy w celu uzyskania legalnego zatrudnienia w RP przewidują
przepisy rozporządzeń w sprawie: wyjątków od szczególnych warunków
wydawania zezwoleń na pracę; powierzania pracy bez zezwolenia, zezwoleń na pracę sezonową, stosowania niektórych przepisów dotyczących
zezwoleń na pracę sezonową.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane m.in.
w oparciu o inicjatywy samorządu województwa. Zgodnie z art. 3 ust. 4
ww. ustawy, samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, uwzględniając strategie rozwoju województwa, w tym w zakresie polityki społecznej, o których mowa w przepisach
o samorządzie województwa i przepisach o pomocy społecznej, przygotowuje corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia
– po zasięgnięciu opinii powiatów wchodzących w skład województwa
oraz wojewódzkiej rady dialogu społecznego, o której mowa w ustawie
o Radzie Dialogu Społecznego. Samorząd województwa powinien opracować m.in. strategię rozwoju województwa (art. 11 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa) i strategię w zakresie polityki społecznej (art. 16b
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o promocji zatrudnienia, do zadań samorządu województwa w zakresie
polityki rynku pracy należy m.in.: określanie i koordynowanie regionalnej
polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej
polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu
działań na rzecz zatrudnienia; opracowywanie badań i analiz rynku pracy,
w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
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oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu podniesienia efektywności
prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji zatrudnienia. Zgodnie
z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia, do zadań samorządu
województwa w zakresie polityki rynku pracy należy m.in. współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. Wojewódzkie rady
rynku pracy, w myśl art. 22 ust. 2 ww. ustawy, są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy, w skład wojewódzkiej rady rynku pracy
wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji
związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb
rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo
problematyką rynku pracy. Usługi świadczone przez agencję zatrudnienia
zostały określone w art. 18 ustawy o promocji zatrudnienia. Zgodnie z jej
art. 18o, marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia. Z kolei w myśl art. 19f
ww. ustawy, do 31 stycznia każdego roku agencje przedkładają marszałkowi województwa informację o swej działalności w roku poprzednim.

Zgodnie z art. 191a ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym oraz art. 327
ust. 1 i 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, dyplom ukończenia
studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze
postępowania nostryfikacyjnego. Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie,
której dotyczy wniosek. W latach objętych kontrolą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego
prowadzenia postępowań oraz różnorodność dokumentów potwierdzających ukończenie studiów występujących w obrocie międzynarodowym,
w 2015 i 2018 r. wydał rozporządzenia w sprawie nostryfikacji. Określają
one m.in.: dokumenty dołączane do wniosku o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu
dyplomowi i tytułowi zawodowemu; szczegółowy tryb postępowania
nostryfikacyjnego; terminy załatwiania spraw; sposób wnoszenia opłaty;
wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania
nostryfikacyjnego.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego posiadającymi
osobowość prawną jest w odniesieniu do zawodu pielęgniarki i położnej
– Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izb pielęgniarek
i położnych. Organami NIPiP są: Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Naczelna
Komisja Rewizyjna (art. 2 ust. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie
pielęgniarek i położnych). Jednostkami lekarskiego samorządu zawodowego są natomiast Naczelna Izba Lekarska, Wojskowa Izba Lekarska
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oraz okręgowe izby lekarskie (art. 3 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich).
Na zadanie dotyczące przyznawania prawa wykonywania zawodu
oraz uznawania kwalifikacji izba lekarska, a także izba pielęgniarek i położnych otrzymują środki z budżetu państwa (art. 115 ust. 1 oraz art. 91 ust. 1
pkt 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych). Zgodnie z art. 4
ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, zadania tego
samorządu są wykonywane m.in. poprzez udzielanie informacji na temat
uznawania kwalifikacji zawodowych. Natomiast w myśl art. 5 pkt 15, 20
i 22 ustawy o izbach lekarskich, zadaniem samorządu lekarskiego jest
m.in.: zajmowanie stanowiska w sprawach polityki zdrowotnej państwa
oraz organizacji ochrony zdrowia; współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju
i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza, oraz współpraca z towarzystwami naukowymi,
uczelniami i instytutami w kraju i za granicą. Prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki i położnej, w tym przyznania go cudzoziemcowi, regulują
przepisy rozdziału 3 ustawy o ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym przyznania
go cudzoziemcowi regulują przepisy rozdziału 2 i 2a ustawy o zawodzie
lekarza.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 35, ze zm.) – ustawa o cudzoziemcach.

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, ze zm.) – ustawa o promocji
zatrudnienia.

3. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 220, ze zm.) – ustawa o zasadach uznawania
kwalikacji.

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, uchylona z dniem 31 grudnia 2018 r.)
– Prawo o szkolnictwie wyższym.
6. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, ze zm.) – ustawa o działach administracji
rządowej.

7. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) – ustawa o wojewodzie.

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) – ustawa o samorządzie województwa.
9. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 r.
poz. 965, ze zm.) – ustawa o izbach lekarskich.

10. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. 2018 r. poz. 916, ze zm.) – ustawa o samorządzie pielęgniarek.
11. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2020 r. poz. 514, ze zm.) – ustawa o zawodzie lekarza.

12. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. 2020 r. poz. 562, ze zm.) – ustawa o zawodzie pielęgniarki.
13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876, ze zm.) – ustawa o pomocy społecznej.
14. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, ze zm.).

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) – Kpa.

16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740, ze zm.) – Kc albo Kodeks cywilny.

17. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444,
ze zm.) – Kk albo Kodeks karny.
18. Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 77) – ustawa o CMKP.
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19. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów
na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881) – rozporządzenie w sprawie
nostryfikacji z 2018 r. albo obowiązujące rozporządzenie.

20. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie
potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie
kształcenia (Dz. U. poz. 1467, uchylone z dniem 1 października 2018 r.)
– rozporządzenie w sprawie nostryfikacjiz 2015 r. albo uchylone
rozporządzenie.

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia
2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie
na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe
warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 154) – rozporządzenie w sprawie wyjątków od szczególnych
warunków wydawania zezwoleń na pracę.

22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania
pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2273) – rozporządzenie w sprawie powierzania
pracy bez zezwolenia.

23. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia
na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845)
– rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pracę sezonową.

24. Rozporządzenie 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 cudzoziemcowi (Dz. U. poz. 2349) – rozporządzenie w sprawie
stosowania niektórych przepisów dotyczących zezwoleń na pracę
sezonową.
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej
11. Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju
12. Przewodniczący Senackiej
i Administracji Państwowej

Komisji

Samorządu

13. Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia

Terytorialnego

14. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
15. Minister Zdrowia

16. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
17. Minister Edukacji i Nauki

18. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
19. Wojewodowie

20. Marszałkowie województw

21. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

22. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Warszawa, 10 maja 2021

NKM.0910.5.2020.9.KCZ

Pan
Tadeusz Dziuba
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli P/20/077 Uznawanie kwalifikacji
zawodowych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i Informacji Najwyższej Izby
Kontroli (dalej „NIK”) o wynikach kontroli przekazanej przy piśmie z dnia 21 kwietnia
2021

r.

o

znaku:

LPO.430.001.2021,

poniżej

przedkładam

stanowisko

do ww. dokumentu.
Rozdział 5. Ważniejsze wyniki kontroli, podrozdział 5.2.2., str. 44.
W odniesieniu do zdania: „W Sejmie procedowany był także projekt ustawy o zawodzie
farmaceuty zawierający analogiczne rozwiązanie jak w przypadku zawodu lekarza
(dotyczące

Egzaminu

Weryfikacyjnego)

przyśpieszającego

proces

uzyskiwania

uprawnień do wykonywania zawodu farmaceutów spoza UE”, uprzejmie informuję,
iż powyższe stwierdzenie jest już nieaktualne, ponieważ ustawa o zawodzie farmaceuty
z dnia 10 grudnia 2020 r.1 weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r. i jej przepisy już
obowiązują, w tym przepisy dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz nostryfikacji
dyplomów farmaceutów spoza Unii Europejskiej.
Jako potwierdzenie powyższego należy wskazać art. 6 ww. ustawy który stanowi
m.in., że uznania kwalifikacji farmaceuty uzyskanych w państwie niebędącym państwem
1

Dz. U. z 2021 r. poz. 97.

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
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członkowskim Unii Europejskiej dokonuje na wniosek wnioskodawcy dyrektor Centrum
Egzaminów

Medycznych

(CEM),

po

złożeniu

Farmaceutycznego

Egzaminu

Weryfikacyjnego (FEW). Uzyskanie wyniku pozytywnego FEW potwierdza uznanie
kwalifikacji zawodowych uzyskanych wskutek ukończenia kształcenia spełniającego
minimalne wymagania dotyczące kształcenia określone w przepisach prawa Unii
Europejskiej. Do FEW może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym
państwem

członkowskim

dyplom

farmaceuty

uprawniający

w

tym

państwie

do wykonywania zawodu farmaceuty po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów.
Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 9 ww. ustawy „Do wniosku o przystąpienie do FEW
wnioskodawca dołącza dyplom farmaceuty”.
Dyplom, o którym mowa w art. 6 ust. 9 przedmiotowej ustawy, wydany w innym języku
niż język polski dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez
tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym państwie członkowskim. Wnioskodawca zamiast oryginału dyplomu, o którym
mowa w art. 6 ust. 9, może złożyć jego odpis poświadczony przez notariusza albo przez
występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem albo
radcą prawnym.
Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 omawianej ustawy, nie wyższej niż 25%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku.
Dodatkowo wskazania wymaga, iż zgodnie z art. 8 ww. ustawy FEW jest składany
w formie pisemnych testów opracowanych na każdy termin egzaminu przez dyrektora
CEM w porozumieniu z przedstawicielami polskich uczelni prowadzących kształcenie
na kierunku farmacja w zakresie zagadnień objętych standardem kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty.
Pytania

testowe

FEW

obejmują

zagadnienia

objęte

standardem

kształcenia

przygotowującym do wykonywania zawodu farmaceuty.
Rozdział 5. Ważniejsze wyniki kontroli, podrozdział 5.3.3., str. 69.
W odniesieniu do stwierdzenia NIK, iż w okresie objętym kontrolą Minister Zdrowia nie
przeprowadził kontroli czynności Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
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(CMKP) w zakresie uznawania kwalifikacji, uprzejmie informuję, iż podstawą systemu
planowania kontroli w Ministerstwie Zdrowia są Priorytety działalności kontrolnej
ustalone przez Prezesa Rady Ministrów, wyniki wcześniejszych kontroli, skargi i wnioski
oraz inne sygnały o nieprawidłowościach, a także propozycje zgłaszane przez komórki
organizacyjne Ministerstwa Zdrowia. Kontroli podlegają zatem obszary, które
są obarczone najwyższym stopniem ryzyka.
W okresie podlegającym kontroli NIK, Ministerstwo Zdrowia nie kontrolowało CMKP,
jednakże należy podkreślić że w wyniku przeprowadzonych analiz, obszar ten nie
identyfikował

najwyższego

stopnia

ryzyka,

wymagającego

podjęcia

czynności

kontrolnych w jednostce. W tej sytuacji wystarczające było podejmowanie innych
czynności nadzorczych przez właściwe komórki merytoryczne Ministerstwa Zdrowia.
Niezależnie od powyższego, informuję że Minister Zdrowia sprawował nadzór w kwestii
uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, również poprzez podejmowanie
czynności kontrolnych. I tak, w 2017 r. przeprowadzono kontrolę Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w zakresie zgodności postępowania
podczas procedury nostryfikacji dyplomów w latach 2014 – 2015 z przepisami ówcześnie
obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz
w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie
kształcenia, w szczególności w zakresie wysokości pobieranych opłat i terminowości
rozpatrywania wniosków.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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