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Pan 

Marek Woch 
Biuro Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców 

��co 
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odpowiadając na pismo RMSP-351/2019/WPL z dnia 11 lipca 2019 r. - wpływ do tut. Urzędu 

w dniu 17.07.2019 r. -wyjaśniam, co następuje. 

I. W kwestii wykorzystania przekazanych Wojewodzie środków i liczby pracowników - w 2018

roku budżet Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na wynagrodzenia i pochodne,

został zwiększony o kwotę I 827 OOO zł, w celu zwiększenia zatrudnienia w obszarze reaiizacji spraw

z zakresu legalizacji pobytu i pracy. Środki te przeznaczono na zwiększenie zatrudnienia o 30 etatów.

Dodatkowo zatrudniono, na stanowiskach dedykowanych realizacji spraw z zakresu legalizacji pobytu

i pracy cudzoziemców, w 2018 r. pracowników na 14 etatach , a w 2019 uruchomiono kolejne 10 etatów.

TABELA - LICZBA PRACUJĄCYCH W LATACH 2012-2018 PRZY REALIZACJI ZADAŃ 

Z ZAKRESU LEGALIZACJI POBYTU I PRACY- DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

ROK LICZBA ETATÓW LICZBA PRACOWNIKÓW 

2012 24 23 

2013 24 24 

2014 25 24 

2015 32,6 35 

2016 55,6 69 

2017 61,8 94 

2018 105,9 130 



II. W kwestii przyczyn przewlekłego postępowania - pragnę zapewnić, że sposób prowadzenia spraw

przez pracowników organu, w tym czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków, który jest dłuższy niż 

przewidziany w art. 35 § 1-3 k.p.a., nie wynika z opieszałości czy bezczynności pracowników organu, 

ale jest wynikiem ogromnej ilości wniosków składanych przez cudzoziemców w Dolnośląskim 

Urzędzie Wojewódzkim oraz konieczności równoczesnego procedowania w wielu różnych sprawach. 

Tennin podjęcia postępowania w sprawie uzależniony jest zasadniczo od ilości wniosków o udzielenie 

zezwolenia na pobyt czasowy, stały i zezwoleń na pracę, wpływających do Wojewody Dolnośląskiego. 

Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązuje kolejność wpływu do tut. Urzędu. Każda sprawa wymaga 

już na wstępie wszczęcia postępowania dochowania należytej staranności oraz wnikliwej analizy 

wszystkich złożonych dokumentów, celem uniknięcia ewentualnych błędów mogących skutkować 

stwierdzeniem nieważności rozstrzygnięcia wydanego w niewłaściwie prowadzonej sprawie. Z uwagi 

na powyższe, termin załatwienia sprawy może być więc znacząco przesunięty w czasie względem dnia 

złożenia dokumentów. Nie wynika to absolutnie z lekceważenia wniosków strony i braku woli 

do załatwienia sprawy. Podkreślam, że z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, wynikające z ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 

z późn.zm.) organ administracji zobowiązany jest zweryfikować w sposób wnikliwy zasadność 

udzielenia każdego wnioskowanego zezwolenia. Należy mieć na uwadze, iż sprawy wniosków 

cudzoziemców wpływających do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego są szczególnie 

skomplikowane w związku z potrzebą wnikliwego przeanalizowania poszczególnych indywidualnych 

przypadków. Istotne jest również to, iż Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego ma problem z dużą fluktuacją pracowników i brakiem możliwości szybkiego 

uzupełnienia niedoborów kadrowych, która nie pozostaje bez wpływu na czas prowadzenia 

postępowania. Niemniej Dolnośląski Urząd Wojewódzki podejmuje wszelkie możliwe starania, by 

problemowi temu zaradzić, uwzględniając możliwości kadrowe i techniczne Urzędu. Wojewoda 

Dolnośląski skutecznie i systematycznie zwiększa zatrudnienie pracowników Urzędu zajmujących się 

sprawami cudzoziemców. 

Otrzymują: 
I. Adresat;
2. Biuro Wojewody Dolnośląskiego;
3. a/a.


