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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).
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Nieprawidłowości stwierdzono w 66% agencji pod-

danych kontroli (w 2007 r. – 72%). 
Z ustaleń dokonanych przez inspektorów pracy 

wynika, że 19 agencji prowadziło działalność niele-

galnie, tj. bez certyfikatu na co najmniej jeden rodzaj 
usług. Najwięcej takich przypadków dotyczyło dzia-
łalności w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych (7 agencji) oraz pracy 
tymczasowej (6 agencji). Ponadto nielegalnie działa-
ło 5 agencji pośrednictwa pracy na terytorium RP,
3 agencje doradztwa personalnego i 2 agencje po-
radnictwa zawodowego.

Podobnie jak w 2007 r., dominującym uchybie-
niem było niezamieszczanie w dokumentach, ogło-
szeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru (39% 
agencji). W co czwartej agencji świadczącej usługi
w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą inspekto-
rzy stwierdzili niezawarcie pisemnej umowy pomię-

dzy agencją a osobą kierowaną do pracy za granicą 

lub nieprawidłową treść takiej umowy (obowiązek ten 
naruszono wobec 4 636 osób). Analogiczne niepra-
widłowości odnosiły się do umów pomiędzy agencją
a pracodawcą zagranicznym.

Również w co czwartej agencji pracy tymczaso-
wej stwierdzono nieprawidłowości dotyczące spo-

rządzania dokumentów, ogłoszeń i ofert lub nieozna-
czanie ogłaszanych ofert pracy jako „oferty pracy 
tymczasowej”.

Ponad 15% agencji nie dopełniło obowiązków 

informacyjnych w stosunku do marszałka wojewódz-

twa, w tym 11% agencji nie przedstawiło w obowią-
zującym terminie rocznej informacji o swojej działal-
ności.

Wśród przyczyn nieprawidłowości ujawnionych
w agencjach zatrudnienia inspektorzy pracy, analo-
gicznie jak w roku poprzednim, najczęściej wskazy-
wali:
– niedostateczną znajomość uregulowań dotyczą-

cych prowadzenia agencji zatrudnienia bądź ich 
nieprawidłową interpretację;

– brak należytej staranności przy realizacji obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa (w szcze-

Liczba agencji zatrudnienia – wg rodzaju prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej działalności posiadany certyfikat
faktyczne wykonywanie

działalności

pośrednictwo pracy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 303 196

pośrednictwo do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych obywateli polskich 286 168

praca tymczasowa 263 166

doradztwo personalne 222 145

poradnictwo zawodowe 130 69

gólności obowiązków informacyjnych, a także
w zakresie sporządzania dokumentów, ogłoszeń 
i ofert);

– niejasne i nieprecyzyjne sformułowania zawarte 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; 

– złą wolę osób działających w imieniu agencji 
zatrudnienia, przejawiającą się w świadomym 
i celowym nieprzestrzeganiu przepisów w celu 
maksymalizacji zysków agencji.

Przedsiębiorcy prowadzący agencje zatrudnienia 
jako przyczyny nieprawidłowości podawali przede 
wszystkim:
– niejasne i nieprecyzyjne sformułowania zawarte 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (akt ten jest, ich zdaniem, zbyt ob-
szerny i szczegółowy, ponadto niejednokrotnie 
artykuły ustawy odsyłają do innych przepisów, 
co dodatkowo utrudnia zrozumienie ustawy i jej 
stosowanie);

– zbyt drobiazgowe unormowania i złożone pro-
cedury (np. ustanawiające wymóg ubiegania się
najpierw o certyfikat wstępny, a następnie o cer-
tyfikat „bezterminowy”), które komplikują prowa-
dzenie działalności gospodarczej;

– konieczność ograniczania kosztów prowadzonej 
działalności, w tym kosztów związanych z obsłu-
gą prawno-administracyjną czy zapewnieniem 
odpowiedniego lokalu.

W ostatnim czasie na rynku odnotowuje się dy-

namiczny wzrost liczby agencji zatrudnienia, w szcze-
gólności świadczących usługi w zakresie pośrednic-
twa pracy, w tym do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych oraz pracy tymczasowej. Z usług ofe-
rowanych przez te podmioty coraz chętniej korzystają 
zwłaszcza duże przedsiębiorstwa.

Wyniki kontroli w agencjach zatrudnienia prze-
prowadzonych w 2008 r. wskazują jednak, że stan 
przestrzegania przez nie prawa jest w dalszym cią-
gu niezadowalający (nieprawidłowości odnotowano 
w zakresie wszystkich zagadnień objętych kontrolą). 
O stwierdzonych naruszeniach inspektorzy pracy in-
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Wykres 33. Agencje zatrudnienia – naruszenia przepisów

wymagany wpis do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia

zwrot certyfikatu w związku z wykreśleniem agencji z rejestru

spełnianie przez agencję zatrudnienia wymogów
w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia technicznego

spełnianie wymogów w zakresie kwalifikacji personelu

informowanie osób kierowanych do pracy za granicą
o zaliczaniu udokumentowanych okresów zatrudnienia

za granicą u pracodawców zagranicznych do okresów pracy
w RP, w zakresie uprawnień pracowniczych

dopełnienie obowiązków informacyjnych
wobec marszałka województwa

zawieranie przez agencje zatrudnienia pisemnej umowy
z pracodawcą zagranicznym, do którego

zamierza kierować osoby do pracy za granicą

oznaczanie ofert pracy do wykonywania pracy tymczasowej
jako „oferty pracy tymczasowej”

zawieranie pisemnej umowy z osobami kierowanymi
do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych

podawanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru 
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia

        % agencji naruszających przepisy    0     10      20     30      40     50

  2008         2007

Źródło: dane PIP.

formowali marszałków województw (dyrektorów wo-
jewódzkich urzędów pracy). Skierowano łącznie 145 
takich powiadomień; w rezultacie 31 agencji zatrud-
nienia zostało wykreślonych z rejestru podmiotów 
prowadzących ww. działalność.

W związku z ustaleniami z kontroli konieczne jest:
 podejmowanie działań o charakterze prewen-

cyjnym, np. organizowanie szkoleń dla przed-
siębiorców prowadzących agencje zatrudnienia, 
przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych itp.; 

 dokonanie zmian w obowiązujących przepisach 
w celu wyeliminowania niejasności związanych

z ich stosowaniem (np. uwzględnienie przedsię-
biorców, na rzecz których nie świadczą pracy 
osoby fizyczne – w katalogu podmiotów podle-
gających kontroli PIP w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących agencji zatrudnienia);

 zacieśnienie współpracy z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej w kwestii dokonywania wyja-
śnień i interpretacji przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy – m.in. na skutek postulatów zgło-
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szonych przez Państwową Inspekcję Pracy – doszło 
do wyeliminowania niektórych wątpliwości i niejas-
ności w przepisach powyższej ustawy. W szczegól-
ności, od 1 lutego 2009 r. wprowadzono obowiązek 
zawierania w formie pisemnej umów pomiędzy agen-
cją zatrudnienia i osobami kierowanymi do pracy za 
granicą oraz pracodawcami zagranicznymi, a także 
zastrzeżono formę pisemną dla realizacji przez agen-
cje zatrudnienia obowiązku powiadomienia osób 
kierowanych do pracy za granicą o zaliczaniu udo-
kumentowanych okresów zatrudnienia – odbytych za 
granicą u pracodawcy zagranicznego – do okresów 
pracy w RP, w zakresie uprawnień pracowniczych.

E.  Powództwa o ustalenie istnienia stosunku 

pracy

W wyniku przeprowadzonych kontroli legalności 
zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz prawidłowości nawiązywania stosunku pracy, 
inspektorzy PIP skierowali do właściwych sądów 149 

powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy 173 

osób (w 2007 r. były to 143 powództwa na rzecz 239 
osób, w 2006 r. – 375 na rzecz 400 osób,  a w 2005 r.
– 270 na rzecz 871 osób). Spośród osób, na rzecz 
których skierowano powództwa w roku sprawozdaw-
czym: 123 były zatrudnione na podstawie umowy zle-
cenia, 14 – na podstawie umów wolontarystycznych, 
16 – w ramach umowy o dzieło, 13 osób świadczyło 
pracę bez jakiejkolwiek umowy, a 6 osób pracowało 
w ramach samozatrudnienia, tj. założonej przez sie-
bie indywidualnej działalności gospodarczej.

Ponadto odnotowano przypadek zwolnienia 
z pracy kobiety w ciąży, co stanowiło podstawę do 
wystąpienia przez inspektora z pozwem o ustalenie 
istnienia stosunku pracy.

W 7 przypadkach inspektor pracy wstąpił – za 
zgodą powoda – do toczącego się już postępowania.

W 2008 r. nastąpiło rozstrzygnięcie 113 po-
wództw wniesionych w roku sprawozdawczym. Sądy 
w 90 przypadkach wydały wyroki ustalające istnie-
nie stosunku pracy, uwzględniając powództwa in-
spektorów pracy. W 9 przypadkach strony zawarły 
ugodę przed sądem.

Natomiast 9 powództw oddalono, z uzasadnie-
niem sprowadzającym się do stwierdzenia, że zawar-
cie umowy o pracę nie było wolą stron, albo że zawar-
te umowy zlecenia lub umowy o dzieło nosiły cechy 
stosunku cywilnoprawnego. W 2 sprawach sąd pracy 
odrzucił pozew, a 3 inne postępowania umorzono.

Negatywnym zjawiskiem, obserwowanym zarów-
no w roku objętym sprawozdaniem, jak i w latach 
poprzednich, jest nadużywanie przez pracodawców 

umów cywilnoprawnych (zwłaszcza umów zlecenia 
lub umów o dzieło) w sytuacji, gdy obowiązkowo 
powinna zostać zawarta umowa o pracę. W myśl 
Kodeksu pracy obowiązek taki istnieje, jeśli praca 
jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy 

oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. 
Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, istnieją 
pewne obszary (branże), w których zawieranie umów 
cywilnoprawnych z naruszeniem Kodeksu pracy 
występuje ze szczególnym nasileniem. Można do 
nich zaliczyć np. prace dodatkowe powierzane wła-
snym pracownikom, które stanowią czynności objęte 
stosunkiem pracy, usługi ochroniarskie, prace osób 
sprzątających oraz sprzedawców.

Podstawowym motywem zawierania umów cywil-
noprawnych zamiast obowiązkowych w danej sytu-
acji umów o pracę jest unikanie przez pracodawców 

kosztów i odpowiedzialności. Trzeba bowiem zwrócić 
uwagę, że osoba zatrudniona na podstawie umowy 

cywilnoprawnej nie korzysta z określonych przez 

prawo pracy gwarancji pracowniczych. Podmiot za-
trudniający nie ma formalnego obowiązku zapewnić 
takiej osobie płacy na poziomie co najmniej minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, płatnego urlopu wy-
poczynkowego, przestrzegać wobec niej norm czasu 
pracy obowiązujących pracowników itd. Pracodawca 
nie ponosi też w takim przypadku odpowiedzialności 
za wykroczenie bądź przestępstwo, choćby nawet 
drastycznie naruszał postanowienia zawartej umowy 
bądź przepisy Kodeksu cywilnego. Odpowiedzial-
ność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko pra-
wom osób wykonujących pracę zarobkową dotyczy 
bowiem – co do zasady – jedynie stosunków pracy.

Jednym ze środków prawnych, jakimi dysponują 
inspektorzy pracy prowadzący kontrole prawidłowo-
ści stosowania umów cywilnoprawnych, jest – oprócz 
sankcji za wykroczenie oraz wystąpienia pokon-
trolnego – wytoczenie na rzecz osoby zatrudnionej 
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 
(względnie wstąpienie do toczącego się już postępo-
wania, za zgodą zainteresowanego).

Realizacja przez inspektorów PIP uprawnienia do 
występowania z powództwami o ustalenie istnienia 
stosunku pracy na rzecz obywateli napotyka jed-
nak w praktyce na wiele przeszkód. Należy do nich 
przede wszystkim negatywna postawa osób, na rzecz 
których powództwa te są wytaczane (podstawową 
przyczyną oddalenia większości pozwów był fakt, 
że przed sądem osoby te nie wyrażały zaintereso-
wania zatrudnieniem w ramach stosunku pracy). Na 

pomyślne rozstrzygnięcie wniesionej sprawy można 

zatem liczyć jedynie w przypadku pełnej współpracy 

pracownika z inspektorem PIP.

Z powyższych przyczyn inspektorzy w ostatnich 
latach stosunkowo rzadko wytaczają powództwa 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, ograniczając się 
w zasadzie do przypadków, gdy pracownik wyraża 
chęć popierania wniesionego na jego rzecz pozwu.

Do zmiany tego stanu rzeczy nie przyczynia się 
także postawa sądów rozstrzygających omawiane 
sprawy. Na kanwie uzasadnień wyroków sądowych 
można wnioskować, iż decydujący wpływ na odda-
lenie powództwa ma brak woli stron w kwestii zmiany 


