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1. Kontrola legalności zatrudnienia

A. Kontrole ogółem

Od 1 lipca 2007 r., na mocy ustawy z dnia 13 kwiet-
nia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, kontrole
legalności zatrudnienia, w tym legalności zatrudnie-
nia cudzoziemców, są prowadzone przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
w tym zakresie podlegają pracodawcy oraz przedsię-
biorcy, niebędący pracodawcami – na rzecz których 
jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym 
przez osoby wykonujące na własny rachunek działal-
ność gospodarczą.

Do nowych 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 za-
trudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu 
wykonywania innej pracy zarobkowej,
informowania powiatowych urzędów pracy 
przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności,
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 wa-
runkami określonymi w przepisach o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy przejęte od 
1 lipca 2007 r. obejmują ponadto ściganie wykro-
czeń, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego.

W 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącz-
nie prawie 12,2 tys. kontroli w zakresie legalności 
zatrudnienia. W tej liczbie przeprowadzono:
– 11,8 tys. kontroli obejmujących tematykę legalno-

ści zatrudnienia i innej pracy zarobkowej;
– 770 kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców;

– 240 kontroli przestrzegania przez agencje zatrud-
nienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;

– 542 kontrole przestrzegania przepisów dotyczą-
cych zatrudniania pracowników, w tym pracowni-
ków sezonowych.

Kontrolami objęto prawie 12 tys. podmiotów,
w których świadczyło pracę blisko 800 tys. osób,
w tym 80 tys. – na podstawie umów cywilnopraw-
nych i 4,4 tys. osób wykonujących na własny rachu-
nek działalność gospodarczą.

Ponad połowa kontroli dotyczyła małych firm,
w których pracowało do 9 osób (58% kontroli). 

Strukturę branżową skontrolowanych zakładów 
przedstawia wykres.

Wykres 26. Branżowa struktura skontrolowanych zakładów
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Skontrolowano legalność zatrudnienia ponad 
100 tys. osób, w tym prawie 3,5 tys. cudzoziem-
ców. Kontrole z zakresu opłacania składek na Fun-
dusz Pracy objęły przeszło 200 tys. osób. Szcze-
gółowe dane dot. kontroli legalności zatrudnienia wg 
województw przedstawia mapa 2.

Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrud-
nienia oraz przestrzegania przepisów ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdzo-

no w więcej niż połowie kontrolowanych podmiotów 
(53% kontroli). W co czwartym ujawniono nielegal-
ne zatrudnienie lub nielegalne powierzenie innej 
pracy zarobkowej, w co piątym zaś stwierdzono 
nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek 
na Fundusz Pracy. 

Wśród skontrolowanych agencji zatrudnienia 7%
prowadziło działalność nielegalnie. Nielegalne wy-
konywanie pracy przez cudzoziemców stwierdzono 
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w co dziewiątym podmiocie zatrudniającym cudzo-
ziemców i w co czwartym – zatrudniającym cudzo-
ziemców, wobec których wymagane było zezwolenie 
na pracę.

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia ins-
pektorzy pracy skierowali wystąpienia do prawie
6,5 tys. pracodawców i przedsiębiorców. Sformu-

łowano w nich ponad 11,7 tys. wniosków zobo-
wiązujących do usunięcia nieprawidłowości, któ-
re dotyczyły 94,2 tys. osób świadczących pracę
w kontrolowanych podmiotach. Dominowały wnios-
ki w kwestii odbierania przez pracodawcę pisem-
nych oświadczeń o pozostawaniu lub niepozostawa-
niu w rejestrze bezrobotnych (34%). Szczegółowe 
dane przedstawia wykres.

Mapa 2. Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy 

Kontrolując problematykę legalności zatrudnienia, 
inspektorzy pracy ujawnili prawie 4 tys. wykroczeń, 
które zostały popełnione przez 2081 pracodawców 
i 1164 osoby wykonujące pracę. Szczegółowe dane 
dot. zakresu przedmiotowego wykroczeń przedsta-
wia wykres.

W stosunku do sprawców wykroczeń inspektorzy:
– nałożyli grzywny w drodze 355 mandatów kar-

nych na łączną kwotę 439,5 tys. zł (średnia wyso-
kość grzywny to 1238 zł);

– do sądów grodzkich skierowali 1697 wniosków 
o ukaranie (do 31 marca 2008 r. sądy wydały 
rozstrzygnięcia w 961 sprawach, przy czym w 929 

przypadkach orzeczono grzywny na łączną sumę 
1,54 mln zł – średnia kwota grzywny wyniosła po-
nad 1660 zł, a wobec 22 obwinionych orzeczono 
karę nagany);

– zastosowali 1193 środki oddziaływania wycho-
wawczego na podstawie art. 41 Kodeksu wykro-
czeń;

– w 111 przypadkach skierowali do prokuratury 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przes-
tępstwa. Dominowały sprawy dotyczące fałszo-
wania dokumentów (23 przypadki) oraz utrud-
niania bądź udaremniania inspektorom pracy 
wykonywania czynności służbowych (22).
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Realizując obowiązki określone w ustawie o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz w porozumieniach
zawartych przez Głównego Inspektora Pracy, w dru-
gim półroczu 2007 r. w 3141 przypadkach za-
wiadomiono właściwe organy władzy i organy
nadzoru nad warunkami pracy o naruszeniach 
przepisów w zakresie legalności zatrudnienia. 
Dominowały powiadomienia kierowane do starostów 

– 1369 przypadków, Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych – 914 i urzędów skarbowych – 154. Ponadto
o każdym przypadku skierowania wniosku o uka-
ranie do sądu w związku z popełnieniem wykro-
czenia dotyczącego opłacania składek na Fundusz 
Pracy, informowano jako pokrzywdzonego Depar-
tament Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Wykres 27. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach 
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Wykres 28. Zakres przedmiotowy wykroczeń 
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zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach,
w których powinna być zawarta umowa o pracę

potwierdzanie na piśmie umów o pracę

opłacanie składek na Fundusz Pracy

zatrudnienie lub powierzenie wyk. innej pracy zarobkowej 
bezrobotnemu bez zawiadomienia pow. urzędu pracy

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

W 2007 r. inspektorzy pracy w 211 przypadkach 
prowadzili wspólne kontrole w zakresie legalności 
zatrudnienia z innymi organami nadzoru i kontroli.
W 80 przypadkach przeprowadzono wspólną kontro-
lę z Policją, w 52 – ze Strażą Graniczną i w 19 – ze 
Służbą Celną. Poza tym w 340 przypadkach miały 
miejsce kontrole na wniosek organu współdziałające-
go. Przeważały wnioski powiatowych urzędów pracy 
(72 kontrole), urzędów skarbowych (63), Policji (51) 
oraz wojewódzkiego urzędu pracy (39). 

B. Kontrole legalności zatrudnienia i innej
pracy zarobkowej

W roku 2007 inspektorzy pracy przeprowadzili 
11,8 tys. kontroli w zakresie legalności zatrudnienia 
i innej pracy zarobkowej. Kontrolami objęto ponad 
11,6 tys. podmiotów, w których wykonywało pracę 
747,6 tys. osób. Wśród podmiotów kontrolowanych 
dominowały firmy, w których pracowało do 9 osób 
(58% kontroli).




