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 ukierunkowanie działań kontrolnych na obszary, 
gdzie praktyki nielegalnego zatrudnienia wystę-
pują najczęściej, zwłaszcza na dziedziny gospo-
darki, w których periodycznie następuje duży 
wzrost zatrudnienia (np. budownictwo, gastro-
nomia, hotelarstwo, rolnictwo) oraz na regiony 
objęte znacznym bezrobociem;

 rozwijanie działań służących upowszechnianiu 
znajomości przepisów dotyczących legalnoś-
ci zatrudnienia, zarówno wśród pracodawców
i przedsiębiorców, jak i osób, którym podmioty 
te powierzają wykonywanie pracy zarobkowej 
(wydawnictwa promocyjne, oddziaływanie za 
pośrednictwem mediów – przede wszystkim pro-
gramów lokalnych, prasy regionalnej itp.).

Wskazane wyżej praktyki obchodzenia przepi-
sów prawa uzasadniają pogląd PIP, że nadal niezbęd-
nym warunkiem zapewnienia skuteczności kontroli 
legalności zatrudnienia są zmiany przepisów:
 art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy – poprzez wprowadzenie obowiąz-
ku zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej 
przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a nie 
– jak dotychczas – najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
pracy;

 art. 36 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych – w celu 
ustanowienia obowiązku zgłoszenia osób za-
trudnionych lub wykonujących inną pracę za-
robkową do ubezpieczenia społecznego – przed 
dopuszczeniem do pracy (a nie w ciągu 7 dni), 
np. poprzez wstępną rejestrację elektroniczną
czy wypełnienie formularza na stronie interneto-
wej ZUS.

Postulowane jest ponadto rozpoczęcie procesu 
zmian legislacyjnych, polegających w szczególności 
na:
 ustawowym objęciu przez PIP kontrolą legalności 

zatrudnienia także innych podmiotów aniżeli okre-
ślone w art. 13 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, jeżeli istnieje podejrzenie 
pracy nielegalnej;

 umożliwieniu stosowania przez inspektorów po-
stępowania mandatowego w razie stwierdzenia
w toku kontroli wykroczenia polegającego na na-
ruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (według aktualnego 
stanu prawnego, inspektorzy pracy mogą w takich 
przypadkach jedynie występować z wnioskami
o ukaranie do sądu);

 zapewnieniu inspektorom pracy dostępu do baz 
danych zawierających informacje przydatne do 
kontroli legalności zatrudnienia.

Warunkiem zwiększenia skuteczności działań 
kontrolnych jest także stworzenie centralnego sys-

temu monitorowania nielegalnego zatrudnienia, który 
pozwoli na uzyskiwanie bieżących informacji o skali 
i tendencjach występujących na rynku pracy niere-
jestrowanej. Oprócz tego konieczny jest jednolity 
system koordynacji działań kontrolnych i prewencyj-
nych, realizowanych przez różne instytucje publicz-
ne. Wskazane w tym zakresie jest w szczególności 
rozważenie:
 opracowania przez właściwe organy państwowe 

kompleksowego programu zwalczania zjawiska 
pracy nierejestrowanej wraz z harmonogramem 
jego wdrażania;

 stworzenia w ramach funkcjonujących organów 
kontroli przestrzegania prawa (Policji, Straży Gra-
nicznej, ZUS, urzędów skarbowych itd.) wydzie-
lonych struktur (komórek), które współpracując 
ze sobą, realizowałyby politykę państwa w kwestii 
zwalczania nielegalnej pracy;

 przypisania Ministerstwu Finansów zadań koor-
dynatora działań – w walce z nielegalnym zatrud-
nieniem – wszystkich służb państwowych, które 
mają na celu ograniczenie strat budżetu państwa 
powstających w wyniku patologii na rynku pracy;

 stworzenia centralnego rejestru osób podlega-
jących ubezpieczeniu społecznemu, dostępne-
go dla wszystkich państwowych służb mających 
uprawnienia kontrolne w zakresie legalności za-
trudnienia.

C.  Kontrole legalności zatrudnienia,

innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
przeprowadzili 1 820 kontroli dotyczących legalności 
zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziem-
ców. Objęto nimi 1 682 podmioty, powierzające pra-
cę w sumie 7 889 cudzoziemcom (na ogólną liczbę 
639 tys. osób pracujących w skontrolowanych pod-
miotach). Zezwolenie na pracę na terytorium Polski 
było wymagane tylko od 3 911 cudzoziemców, którzy 
byli zatrudnieni w 980 (54%) podmiotach poddanych 
kontroli. Pozostali obcokrajowcy, których dotyczyły 
kontrole, tj. 3 978 osób, należeli do kategorii cu-
dzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania 
zezwolenia na pracę.

Spośród skontrolowanych podmiotów najwięcej 
należało do sekcji: przetwórstwo przemysłowe (32%), 
handel i naprawy (18%), hotele i restauracje (9%) oraz 
budownictwo (9%). Przeważały (53%) małe firmy,
o zatrudnieniu poniżej 50 osób.

Naruszenia przepisów stwierdzono w co czwar-
tym podmiocie poddanym kontroli, przy czym niele-
galne wykonywanie pracy przez cudzoziemców – tzn. 
bez wymaganego zezwolenia na pracę, na innym 
stanowisku lub na innych warunkach niż określone 
w zezwoleniu, niezgodnie z deklarowanym celem po-
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bytu bądź bez zawarcia wymaganych umów o pracę 
lub umów cywilnoprawnych – ujawniono w 166 pod-
miotach (stanowi to 9% skontrolowanych zakładów,
w których wykonywali pracę obcokrajowcy).

Stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez 

343 obcokrajowców (tj. 4% ogółu poddanych kontro-
li), z których 310 było objętych obowiązkiem posia-
dania zezwolenia na pracę.

Najczęściej spotykane w tym zakresie uchybienia 
to brak wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziem-

ca – wykazano go podczas 123 kontroli, w stosunku 
do 230 cudzoziemców. Oznacza to, że przepisów
w tym zakresie nie przestrzegano w 13% podmiotów 
zatrudniających cudzoziemców, wobec których było 
wymagane zezwolenie na pracę.

Stwierdzono ponadto:
– wykonywanie pracy bez zawarcia wymaganych 

umów o pracę lub umów cywilnoprawnych –
przez 136 cudzoziemców;

– wykonywanie pracy przez cudzoziemców prze-
bywających w Polsce nielegalnie bądź niezgod-
nie z deklarowanym celem pobytu (tj. brak waż-
nej wizy lub innego dokumentu uprawniającego 
cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski lub 
podstawa pobytu nieuprawniająca cudzoziemca 
do wykonywania pracy) – 100 cudzoziemców;

– wykonywanie pracy na innym stanowisku lub na 
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na 
pracę – 41 cudzoziemców.

Przeprowadzone kontrole wykazały nielegalną 

pracę obywateli 41 krajów. Najliczniejszą grupę (173 

osoby, tj. 50%) stanowili cudzoziemcy ze Wschodu –
pochodzący z państw powstałych po rozpadzie byłe-
go Związku Radzieckiego (w szczególności Ukrainy, 
Mołdowy, Białorusi oraz Rosji). Druga pod względem 
liczebności grupa obcokrajowców, których nielega-
lna praca została ujawniona, to obywatele krajów da-
lekowschodnich (głównie Wietnamu, Chin, Republiki 
Korei, Tajwanu) – łącznie 108 cudzoziemców (31% 
nielegalnie pracujących).

W porównaniu z 2007 r. zwraca uwagę znaczne 
zmniejszenie (ze 167 do 110) liczby wykrytych przy-
padków nielegalnej pracy obywateli państw grani-
czących z Polską, które nie należą do Unii Europej-
skiej (Ukraina, Białoruś i Rosja). W 2007 r. obywatele 
tych krajów stanowili aż 62% wszystkich cudzo-
ziemców nielegalnie wykonujących pracę, w 2008 r. 
odsetek ten wyniósł zaś 32%. Przybiera natomiast na
sile nielegalna praca obywateli Mołdowy: 50 ujawnio-
nych przypadków w 2008 r. (w roku 2007 stwierdzono 
tylko 6).

Wykres 31. Cudzoziemcy nielegalnie wykonujący pracę w Polsce – według obywatelstwa
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Źródło: dane PIP.

Największą liczbę cudzoziemców, którzy wykony-
wali pracę nielegalnie, wykazały kontrole w wojewódz-

twach: mazowieckim – 63 (18% ogółu stwierdzonych 
przypadków), małopolskim – 54 (16%), wielkopolskim –
41 (12%), pomorskim – 33 (10%), śląskim – 33 (10%). 
Dane te świadczą, że zjawisko nielegalnego zatrud-
niania koncentruje się w najbardziej zurbanizowanych 
regionach kraju (głównie w dużych aglomeracjach 
miejskich). Znacznie mniej przypadków nielegalnego 
wykonywania pracy przez obcokrajowców stwierdza-
no w mniejszych ośrodkach, w tym również w woje-
wództwach położonych przy granicy wschodniej.

Spośród sekcji gospodarki, największe nasilenie 
nielegalnej pracy cudzoziemców występowało – wg 

ustaleń inspektorów – w przetwórstwie przemysło-
wym (31% ogółu stwierdzonych przypadków – 107 
nielegalnie pracujących obcokrajowców), handlu i na-
prawach (24% – 81), hotelach i restauracjach (16% 
– 56) oraz budownictwie (11% – 37). Dla porównania 
– w 2007 r. dominowało budownictwo (24% ujawnio-
nych przypadków nielegalnej pracy obcokrajowców), 
przetwórstwo przemysłowe (21%) oraz rolnictwo i ło-
wiectwo (19%), zaś branża hotele i restauracje była 
dotknięta tym problemem w mniejszym stopniu (7%).

Analiza danych z kontroli wg kryterium wielkoś-
ci zakładu wskazuje na największą liczbę nielegal-

nie pracujących cudzoziemców – w mikroprzed-

siębiorstwach (55%; w 2007 r. – 65%). W znacznym 
stopniu problem ten dotyczył również podmiotów 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

70

zatrudniających od 10 do 49 osób (23% ogółu 
stwierdzonych przypadków nielegalnej pracy cudzo-
ziemców).

Ze względu na zwiększającą się z roku na rok 
skalę podejmowania pracy w Polsce przez obco-
krajowców, wzrasta też ryzyko naruszania ich praw 
w zakresie legalności zatrudnienia. Dlatego w roku 
sprawozdawczym inspektorzy pracy zwracali szcze-
gólną uwagę na zagadnienia dotyczące przestrze-
gania wobec cudzoziemców obowiązku zawierania 
umów o pracę w formie pisemnej, zgłaszania ich 
do ubezpieczenia społecznego oraz opłacania za 
nich składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 
Pracy. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że 241 cu-
dzoziemcom w ogóle nie potwierdzono umowy o pra-
cę w formie pisemnej bądź uczyniono to po termi-
nie (później niż w dniu rozpoczęcia pracy). Ponadto 
z 99 cudzoziemcami zawarto umowy cywilnoprawne 
w warunkach, w których powinien zostać nawiąza-
ny stosunek pracy. Do ubezpieczenia społecznego 
nie zgłoszono 149 cudzoziemców, a 423 zgłoszono 
ze znacznym opóźnieniem.

Naruszenia przepisów dotyczących opłacania 
składek na Fundusz Pracy stwierdzono w odniesieniu 
do 775 obcokrajowców (18% objętych kontrolą w tej 
kwestii), przy czym składek na FP nie opłacono za 
242 cudzoziemców, a za kolejnych 533 opłacono je 
nieterminowo.

Wykres 32. Zatrudnianie i wykonywanie pracy przez cudzoziemców – naruszenia przepisów 
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Źródło: dane PIP.

Główną przyczyną nielegalnego zatrudniania 
cudzoziemców – wskazywaną zarówno przez pra-
codawców, jak i inspektorów PIP – jest niespotykany
w innych dziedzinach prawa pracy stopień skompli-
kowania przepisów, ich niespójność, rozproszenie po 
wielu aktach prawnych oraz brak jasnych interpretacji. 
W znacznym stopniu utrudnia to poznanie, zrozumie-
nie oraz praktyczne zastosowanie obowiązujących 
regulacji prawnych. W trakcie kontroli inspektorzy 
stwierdzali jednak również przypadki uchybień wy-
nikających z niezachowania należytej staranności 
przez osoby działające w imieniu pracodawcy, służ-
by kadrowe czy firmy zewnętrzne (np. biura rachunko-

we lub konsultingowe), którym zlecono prowadzenie 
spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Druga ważna przyczyna naruszania przepisów 
z zakresu legalności zatrudnienia obcokrajowców 
to nadmierna złożoność, wysoki stopień zbiurokra-
tyzowania oraz przede wszystkim długotrwałość 
procedur dotyczących wydawania zezwoleń na pracę 
cudzoziemców. Dlatego z satysfakcją należy przyjąć 

dokonane w końcu roku sprawozdawczego zmiany 

przepisów, mające na celu uproszczenie i przyspie-
szenie wspomnianych procedur (nowelizacja usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
z grudnia 2008 r.).
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Ponadto, istotnym motywem zatrudniania cu-
dzoziemców bez zawarcia pisemnych umów, z na-
ruszeniem obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego, a także nieopłacania za te osoby skła-
dek na to ubezpieczenie i Fundusz Pracy jest dążenie 
podmiotów zatrudniających do oszczędności oraz 
maksymalizacji zysków. Przyczynia się do tego rów-
nież postawa samych cudzoziemców, którzy często 
nastawiają się na osiągnięcie doraźnego dochodu, 
nie zważając na nielegalną formę świadczenia pracy.

Dotychczasowa realizacja przez Państwową In-
spekcję Pracy zadań w dziedzinie legalności zatrud-
nienia cudzoziemców (wypełnianych od lipca 2007 r.)
i zdobyte doświadczenia po przeprowadzeniu w tym
zakresie przeszło 2,5 tys. kontroli, pozwalają na 
sformułowanie szeregu uwag i wniosków służących 
zwiększaniu efektywności i skuteczności nadzoru PIP 
nad tym obszarem ochrony pracy.

W kontekście przedstawionych wyżej danych 
oraz w świetle prognoz dot. budowy stadionów i infra-
struktury na EURO 2012 przez pracowników pocho-
dzących spoza obszaru UE/EOG, priorytetowy staje
się postulat stworzenia centralnego rejestru wyda-

wanych zezwoleń na pracę cudzoziemców (aktualnie 
dane te rejestrują poszczególni wojewodowie). Re-
jestr taki powinien być dostępny w systemie on line 
dla wszystkich służb mających w tej kwestii uprawnie-
nia kontrolne, w tym dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto konieczne jest ograniczenie nadużyć 

związanych z wystawianiem oświadczeń dla cudzo-

ziemców ze Wschodu (w szczególności dla obywateli 
Ukrainy, Białorusi i Rosji), którzy mogą pracować w 
Polsce bez zezwolenia w okresie nieprzekraczają-
cym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po-
siadając takie oświadczenia, cudzoziemcy legalizują 
pobyt na terytorium Polski. W wielu przypadkach nie 
podejmują jednak zatrudnienia u pracodawcy, który 
wystawił oświadczenie, a ich dalszy los jest nieznany 
– można przypuszczać, że podjęli nielegalną pracę 
u innego pracodawcy albo np. wbrew przepisom 
przemieścili się do innego kraju strefy Schengen. 
W województwach przygranicznych formalne za-
trudnienie na podstawie oświadczenia bywa także 
wykorzystywane jako legalizacja działalności osób 
wielokrotnie przekraczających granicę wschodnią
w celu przewiezienia niewielkich ilości towarów.

Mając na uwadze przedstawione powyżej przy-
padki wskazujące na omijanie prawa, za uzasadnione 
należy uznać:
 wprowadzenie przepisów zobowiązujących do 

informowania odpowiednich organów (np. PIP, 
Straży Granicznej lub urzędów pracy) o podję-
ciu pracy przez cudzoziemca na podstawie 
oświadczenia bądź o tym, że nie został on za-
trudniony;

 stworzenie prowadzonego w formie elektronicznej 
(najlepiej na szczeblu centralnym) rejestru wyda-
wanych i zarejestrowanych w powiatowych urzę-
dach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom ze Wschodu 
oraz rejestru cudzoziemców, którzy podjęli pracę 
na podstawie oświadczenia – który również byłby 
dostępny w systemie on line dla właściwych służb 
kontrolnych.

Wskazane jest ponadto zwiększenie liczby wspól-

nych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży

Granicznej. Straż Graniczna posiada bowiem sze-
rokie uprawnienia w zakresie prowadzenia działal-
ności operacyjnej i możliwości rozpoznania środo-
wisk cudzoziemców przebywających w Polsce oraz 
bogate kompetencje dochodzeniowo – śledcze,
w tym prawo do stosowania środków przymusu
bezpośredniego i do zatrzymywania cudzoziem-
ców (inspektorzy pracy nie dysponują takimi upraw-
nieniami).

Z uwagi na pojawiające się coraz częściej 
sygnały o naruszaniu praw pracowniczych cudzo-
ziemców (np. w zakresie wypłaty wynagrodzeń czy 
przestrzegania przepisów o czasie pracy) w bieżą-
cej działalności PIP szczególny nacisk zostanie
położony na monitorowanie i eliminację powyż-
szych zjawisk (nie bez znaczenia jest w tym przy-
padku fakt, że cudzoziemcy, zwłaszcza pochodzą-
cy spoza obszaru UE/EOG, stosunkowo rzadko
składają oficjalne skargi do Państwowej Inspekcji
Pracy). Wspomniane działania zostaną zintensyfi-
kowane także w stosunku do pracodawców zagra-
nicznych, którzy delegują swoich pracowników do 
pracy na terytorium Polski. Podmioty te są bowiem 
ustawowo zobowiązane do przestrzegania wobec 
pracowników delegowanych co najmniej minimal-
nych standardów wynikających z polskiego prawa 
pracy.

Rozszerzane będą działania informacyjne PIP 
na temat warunków legalnego podjęcia pracy przez 
cudzoziemców w Polsce, wzajemnych praw i obo-
wiązków stron stosunku zatrudnienia oraz możliwości 
dochodzenia roszczeń (ulotki i broszury – również
w obcych językach).

D.  Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia 

przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

W 2008 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 470 
kontroli przestrzegania przez agencje zatrudnie-
nia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy. W 454 agencjach objętych 
kontrolą pracowało ponad 79,1 tys. osób, w tym
36,4 tys. (46%) na podstawie umów cywilnopraw-
nych. Wśród skontrolowanych dominowały podmioty 
małe, zatrudniające do 9 pracowników (70% kontroli).


