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Warszawa, dnia 20 maja 2019 r.

Pan
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

w nawiązaniu do pisma z dnia 05.03.2019 r. nr RMSP-93/2019/WPL skierowanego do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie podjęcia działań, które stanowiłyby wsparcie wydziałów do spraw cudzoziemców
w urzędach wojewódzkich uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Od początku roku 2016 obserwowany jest znaczny wzrost globalnej ilości postępowań w sprawach
związanych z udzielaniem zezwoleń pobytowych cudzoziemcom oraz wydawania zezwoleń na pracę.
Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w roku 2016 dokonano analizy sytuacji
kadrowej właściwych w sprawach cudzoziemców wydziałów w urzędach wojewódzkich oraz we właściwej
komórce organizacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, która poprzedzona została konieczną informacją
statystyczną dotyczącą ilości wniosków/postępowań w każdym z urzędów wojewódzkich. Analiza ta
wykazała „obciążenie" poszczególnych urzędów, a także aktualny stan zatrudnienia oraz szacowane
zapotrzebowanie etatowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło szereg działań,
począwszy od wnioskowania dokonywania zmian w organizacji pracy urzędów wojewódzkich aż po
konkretne wzmocnienie etatowe poszczególnych urzędów wojewódzkich.
I tak, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustawie budżetowej na rok 2018 w części
85 - Województwa ujęte zostały środki na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń oraz na pokrycie kosztów pierwszego wyposażenia stanowisk pracy w łącznej wysokości
19.047 tys. zł na zwiększenie zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r. o 296 członków korpusu służby cywilnej,
z tego:
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1.

W dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w wysokości
6.346 tys. zł, w tym wynagrodzenia 4.466 tys. zł, na sfinansowanie zwiększenia zatrudnienia
o 98 członków korpusu służby cywilnej do realizacji spraw z zakresu legalizacji zatrudnienia
cudzoziemców.

2.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w wysokości
12.701 tys. zł, w tym wynagrodzenia 8.929 tys. zł, na sfinansowanie zwiększenia zatrudnienia o 198
członków korpusu służby cywilnej do realizacji spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.

Zatem na skutek licznych starań podejmowanych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, udało się
wzmocnić kadrowo urzędy wojewódzkie obsługujące wojewodów będących organami administracji
publicznej I instancji w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz w sprawach
zezwoleń na pracę cudzoziemców, w sumie o 296 etatów.
MSWiA podziela pogląd, że wzmocnienie kadrowe urzędów wojewódzkich jest jedną z istotniejszych
kwestii, która przekłada się na sprawność postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców
i pozwoleń na pracę. Dalsze wysiłki w tym kierunku będą kontynuowane.
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Do wiadomości:
Pan Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dotyczy pisma nr BPRM.226.11.3.2019)

Otrzymuje:
,
Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw/
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa
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