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Interpelacja nr 0

Interpelacja w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

od przynajmniej roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim istnieje poważny problem w
zarządzaniu tą instytucją i wykonywania przez nią zadań w zakresie obsługi mieszkańców
Dolnego Śląska oraz cudzoziemców. W związku z chaosem panującym w urzędzie, niską
jakością usług i brakami kadrowymi, sprawy kierowane do urzędu są realizowane z bardzo
dużym opóźnieniem. Chodzi o sprawy cudzoziemców, którzy chcą legalnie przebywać i
pracować w Polsce, ale problem dotyka również obywateli Polski. 

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na pracę oraz zgody na pobyt tymczasowy w
Polsce trwają znacznie dłużej niż pozwalają na to przepisy. Z informacji, które otrzymałam
wynika, że czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na pracę wynosi od 4 do 9 miesięcy, a
zgody na pobyt tymczasowy od 8 do nawet 18 miesięcy. 

Sytuacja ta generuje duże problemy dla przedsiębiorstw z Wrocławia i Dolnego Śląska, które
chcą zatrudniać np. obywateli Ukrainy, co - biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy
- jest dla nich szansą na uniknięcie zapaści. Firmy mają problem z uzyskaniem niezbędnych
dokumentów. To problem też dla obcokrajowców, którzy nie mogą podjąć legalnie pracy ani
zalegalizować pobytu w naszym kraju. Takie działanie godzi w podstawowe zasady równości,
co nie powinno mieć miejsca w kraju należącym do Unii Europejskiej i aspirującym do miana
nowoczesnego państwa. 

W gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy placu Powstańców Warszawy we
Wrocławiu tworzą się długie kolejki interesariuszy. Problematyczne jest nawet uzyskanie
numeru rejestracyjnego, który pozwala udać się do odpowiedniego urzędnika. Pobyt w urzędzie
wymaga poświęcenia wielu godzin, a obywatele nie mają gwarancji, że ich sprawa zostanie
przyjęta i rozpatrzona w terminach zagwarantowanych przez prawo administracyjne. Przez
niewłaściwe zarządzanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, interesanci urzędu mają
problem z uzyskaniem np. paszportu. 

W ostatnim czasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim zaostrzono reżim bezpieczeństwa,



niestety nie udzielono nam informacji o powodach podjęcia takiej decyzji. Odcięty został dostęp
do skrzydła w urzędzie, gdzie mieści się Wydział Spraw Obywatelskich oraz Cudzoziemców i
Wojewódzka Komisja Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Dostęp do tych pomieszczeń jest
zablokowany kodem, a drzwi są pilnowane przez ochronę. Aby dostać się na spotkanie z
urzędnikiem, należy mieć zaproszenie i umówiony termin, a także poprosić ochronę o otwarcie
drzwi. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pracownik ochrony jest nieobecny na stanowisku.
Wtedy interesant urzędu - na przykład osoba niepełnosprawna, chcąca się dostać do komisji
orzekania o zdarzeniach medycznych - musi szukać w całym gmachu innego strażnika,
któremu przedstawi sprawę i uzyska dostęp do odpowiednich pomieszczeń. Trudno o bardziej
jaskrawy przykład lekceważenia obywateli. 

Warto nadmienić, że przed gmachem urzędu można spotkać osoby rozdające ulotki firmy
oferującej konsultacje i porady dla pracodawców oraz cudzoziemców w zakresie spraw
składanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ta sytuacja jest co najmniej
dwuznaczna z punktu widzenia i transparentności w działaniu administracji publicznej. 

W dniu 19 grudnia 2017 r. złożyłam zapytanie w tej sprawie do Wojewody Dolnośląskiego
Pawła Hreniaka. Do dnia 19 stycznia 2018 r. nie otrzymałam żadnej odpowiedzi ani wyjaśnień. 

W związku z powyższym, proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej byli informowani o złej sytuacji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim?
2) Co jest powodem problemów z zapewnieniem terminowości i odpowiedniego poziomu
obsługi obywateli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim?
3) Jakie działania podejmie administracja państwowa, aby przywrócić odpowiedni poziom oraz
terminowość obsługi obywateli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim?
4) Czy Minister Spraw Wewnętrznych podejmie kontrolę działalności w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim?
5) Czy wobec kierownictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które odpowiada za
panujący bałagan w tej instytucji, zostaną wyciągnięte konsekwencje personalne? 
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