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1.  Kontrola legalności zatrudnienia

A.  Informacje ogólne

Kontrole legalności zatrudnienia są prowadzone 
przez PIP od 1 lipca 2007 r., na mocy ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontroli PIP w tym zakresie podlegają pracodaw-
cy oraz przedsiębiorcy niebędący pracodawcami –
na rzecz których jest świadczona praca przez osoby 
fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny 
rachunek działalność gospodarczą.

Zgodnie z ww. ustawą, do zadań Państwowej 
Inspekcji Pracy należy:
– kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za-

robkowej i wykonywania działalności;
– kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za-

robkowej oraz wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców;

– kontrola przestrzegania obowiązku:
 informowania powiatowych urzędów pracy

o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierze-
niu mu wykonywania innej pracy zarob-
kowej,

 informowania powiatowych urzędów pra-
cy przez bezrobotnych o podjęciu zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej lub działal-
ności,
 opłacania składek na Fundusz Pracy,
 dokonania wpisu do rejestru agencji zatrud-

nienia działalności, której prowadzenie jest 
uzależnione od uzyskania wpisu do tego re-
jestru,
 prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie

z warunkami określonymi w przepisach
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy obejmują 
ponadto ściganie wykroczeń określonych w usta-
wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy oraz udział w postępo-
waniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

W 2008 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
łącznie prawie 25,6 tys. kontroli, podczas których 

badali zagadnienia legalności zatrudnienia. W tej
liczbie:

Wykres 26. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach – kontrole legalności zatrudnienia

prowadzenie agencji zatrudnienia zgodnie
z warunkami określonymi w przepisach o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

zgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy

potwierdzanie na piśmie umów o pracę

powiadomienie powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu 
osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej 

wykonywania innej pracy zarobkowej

opłacanie składek na Fundusz Pracy

zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych 
lub wykonujących inną pracę zarobkową

odbieranie przez pracodawcę pisemnych oświadczeń
o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych
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– 24,2 tys. kontroli obejmowało tematykę legal-
ności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oby-
wateli polskich, a 1 820 – legalności zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców;

– 470 kontroli dotyczyło przestrzegania przez agen-
cje zatrudnienia przepisów o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy.
Kontrolami objęto ponad 24,1 tys. podmiotów,

w których świadczyło pracę przeszło 1,6 mln osób,
w tym 267,1 tys. na podstawie umów cywilnopraw-
nych oraz 15,2 tys. osób prowadzących na własny 
rachunek działalność gospodarczą.

Podobnie jak w 2007 r., ponad połowa kontroli do-
tyczyła mikroprzedsiębiorstw, czyli firm o zatrudnieniu 
do 9 osób (58% kontroli).

Skontrolowano legalność zatrudnienia ponad

195 tys. osób, w tym prawie 7,9 tys. cudzoziemców
(w ramach tej liczby – 3,9 tys. cudzoziemców zo-
bowiązanych do posiadania zezwolenia na pracę). 
Kontrole z zakresu opłacania składek na Fundusz 
Pracy objęły blisko 555 tys. osób.

Nieprawidłowości w zakresie legalności za-
trudnienia oraz przestrzegania przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
stwierdzono – podobnie jak w roku poprzednim 
– w więcej niż połowie skontrolowanych podmio-
tów (57%).

W co piątym kontrolowanym podmiocie ujaw-

niono nielegalne zatrudnienie lub nielegalne po-

Wykres 27. Zakres przedmiotowy wykroczeń – kontrole legalności zatrudnienia

zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach,
w których powinna być zawarta umowa o pracę

potwierdzanie na piśmie umów o pracę

zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej
pracy zarobkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia 

powiatowego urzędu pracy

podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności przez bezrobotnego bez zawiadomienia 

powiatowego urzędu pracy

opłacanie składek na Fundusz Pracy
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wierzenie innej pracy zarobkowej obywatelom pol-

skim, w co szóstym zaś stwierdzono nieprawidło-

wości w zakresie opłacania składek na Fundusz

Pracy, tzn. ich nieopłacanie bądź nieterminowe opła-
canie.

Wśród skontrolowanych agencji zatrudnienia,

19 działało nielegalnie (w 2007 r. – 16), tj. bez uzys-
kania wpisu do rejestru takich podmiotów, którego 
prowadzenie należy do kompetencji marszałka wo-
jewództwa.

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzo-

ziemców stwierdzono w co jedenastym podmiocie 

powierzającym pracę obcokrajowcom (w 2007 r. –
w co dziewiątym).

W rezultacie kontroli legalności zatrudnienia 
inspektorzy pracy skierowali wystąpienia do prawie 
14,5 tys. pracodawców i przedsiębiorców. Sformuło-
wano w nich ponad 26,3 tys. wniosków zobowiązują-
cych do usunięcia nieprawidłowości, które dotyczyły 
prawie 214 tys. osób świadczących pracę w kontrolo-
wanych podmiotach.

Podobnie jak w 2007 r., dominowały wnioski
w zakresie odbierania przez pracodawcę – przed
zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pra-
cy zarobkowej – pisemnego oświadczenia o pozo-
stawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobot-
nych (34%). 

Kontrolując problematykę legalności zatrudnie-
nia, inspektorzy pracy ujawnili ponad 7,7 tys. wykro-
czeń, które zostały popełnione przez 4 186 praco-
dawców i 1 948 osób świadczących pracę.
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W stosunku do sprawców wykroczeń inspek-
torzy:
– nałożyli grzywny w drodze 679 mandatów kar-

nych na łączną kwotę 892,7 tys. zł (średnia wyso-
kość grzywny to 1 285 zł);

– skierowali do sądów 3 317 wniosków o ukaranie 
(do 31 stycznia 2008 r. sądy wydały rozstrzyg-
nięcia w 2 822 sprawach, przy czym w 2 708 przy-
padkach na sprawców nałożono grzywny na 
łączną sumę 5,3 mln zł – średnia kwota grzywny 
wyniosła 1 940 zł; wobec 55 obwinionych orze-
czono karę nagany, a w 32 przypadkach uznano 
winę sprawcy, ale odstąpiono od wymierzenia 
kary);

– zastosowali 2 138 środków oddziaływania wy-
chowawczego na podstawie art. 41 Kodeksu 
wykroczeń;

– w 268 przypadkach skierowali do prokuratu-
ry zawiadomienia dotyczące 381 czynów noszą-
cych znamiona przestępstwa; najwięcej polegało 
na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw 
pracownika wynikających ze stosunku pracy lub 
ubezpieczenia społecznego (74 przypadki), a w 
następnej kolejności – naruszaniu prawa o ubez-
pieczeniach społecznych (53), poświadczeniu 
nieprawdy w wystawianych dokumentach (49), 
utrudnianiu bądź udaremnianiu inspektorom pra-
cy wykonywania czynności służbowych (48) oraz 
fałszowaniu dokumentów (47).

Realizując obowiązki określone w ustawie o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz w porozumieniach 
zawartych przez Głównego Inspektora Pracy (w tym
w szczególności w Porozumieniu w sprawie za-
sad współdziałania pomiędzy Państwową Inspek-
cją Pracy i Strażą Graniczą, podpisanym w dniu
18 kwietnia 2008 r. przez Głównego Inspektora Pra-
cy i Komendanta Głównego Straży Granicznej), za-

wiadomiono – w 3 675 przypadkach – właściwe 
organy władzy i organy nadzoru nad warunkami 
pracy o naruszeniach przepisów w zakresie legal-
ności zatrudnienia. Dominowały powiadomienia
kierowane do starostów – 1 446, Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych – 949 i urzędów skarbowych –
262. Ponadto w przypadku skierowania wniosku
o ukaranie do sądu, w związku z popełnieniem wy-
kroczenia dotyczącego opłacania składek na Fun-
dusz Pracy, informowano – jako pokrzywdzonego 
– Departament Funduszy Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej.

W ramach współpracy z innymi organami, prze-
prowadzono w obszarze legalności zatrudnienia 
361 wspólnych kontroli (156 – ze Strażą Graniczną, 
108 – z Policją i 20 – ze Służbą Celną). Poza tym
w 662 przypadkach miały miejsce kontrole na wnio-
sek organu współdziałającego. Przeważały wnioski 
powiatowych urzędów pracy (180 kontroli), Policji 

(99), wojewódzkich urzędów pracy (87) oraz urzędów 
skarbowych (76).

B.  Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej obywateli polskich

Zagadnienie legalności zatrudnienia i innej pra-
cy zarobkowej obywateli polskich badane było 
podczas 24,2 tys. kontroli. Objęto nimi 22,9 tys. pod-
miotów, w których wykonywało pracę ponad 1,1 mln 
osób. Wśród kontrolowanych podmiotów dominowa-
ły mikroprzedsiębiorstwa (60% kontroli).

W 2008 r. przestrzeganie przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia sprawdzano m.in. podczas
kontroli z następujących tematów planu pracy PIP:
– „Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrud-
niania, czasu pracy oraz bhp w placówkach handlu 
detalicznego – 457 kontroli;
– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legal-

ności zatrudnienia, czasu pracy oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu 
piekarniczego” – 365 kontroli;

– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legal-
ności zatrudnienia oraz bhp w gospodarstwach 
rolnych zatrudniających pracowników” – 398 
kontroli;

– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legalno-
ści zatrudnienia oraz bezpieczeństwo pracy przy 
pozyskiwaniu drewna i innych pracach w leśnic-
twie” – 448 kontroli;

– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legal-
ności zatrudnienia oraz bhp na placach budów” 
– 4 433 kontrole;

– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legalno-
ści zatrudnienia oraz bhp przy budowie i remon-
cie dróg i autostrad, w tym mostów i wiaduktów” 
– 741 kontroli.

Województwa, w których najczęściej stwierdzano 
takie przypadki to: podkarpackie (37% kontrolowa-
nych podmiotów), a w następnej kolejności – kujaw-
sko-pomorskie (25%) i warmińsko-mazurskie (24%).

W co piątym kontrolowanym podmiocie (4 684) 
inspektorzy pracy ujawnili nielegalne zatrudnienie 
lub nielegalną inną pracę zarobkową, tj. zatrudnie-
nie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia
na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, 
niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonują-
cej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia spo-
łecznego, podjęcie przez bezrobotnego zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej lub działalności – bez 
powiadomienia o tym właściwego powiatowego 
urzędu pracy oraz zatrudnienie lub powierzenie wy-
konywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu 
– bez zawiadomienia o tym powiatowego urzędu 
pracy przez pracodawcę.


