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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 

prowadzenie agencji zatr. zgodnie z war. określonymi
w przepisach o promocji zatr. i instytucjach rynku pracy

zgodność rodzaju umowy
z charakterem świadczonej pracy

potwierdzanie na piśmie umów o pracę

powiadamianie powiat. urzędu pracy o zatr. osoby
zarejestr. jako bezrobotna lub powierzeniu jej

wyk. 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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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).
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Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrud-
nienia oraz przestrzegania przepisów ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwier-
dzono w ponad połowie kontrolowanych podmiotów. 
W 3050 kontrolowanych podmiotach inspektorzy
pracy ujawnili nielegalne zatrudnienie lub niele-
galną inną pracę zarobkową tj. zatrudnienie przez 
pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie
w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy
i jej warunków, niezgłoszenie osoby zatrudnionej 
lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpie-
czenia społecznego, podjęcie przez bezrobotnego 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

Najwięcej przypadków nielegalnego zatrudnie-
nia lub nielegalnej innej pracy zarobkowej stwier-
dzono w podmiotach prowadzących działalność
w branżach: handel i naprawy – 944 jednostki 
(31%), przetwórstwo przemysłowe – 751 (25%) oraz 
budownictwo – 550 (18%).

Wykres 29. Podmioty, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie
lub inną nielegalną pracę zarobkową – wg branż 

handel i naprawy

rolnictwo i łowiectwo
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przetwórstwo przemysłowe

hotele i restauracje
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bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego 
urzędu pracy oraz zatrudnienie lub powierzenie wy-
konywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu 
bez zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu 
pracy.

Analiza przypadków nielegalnego zatrudnienia 
lub nielegalnej innej pracy zarobkowej w ramach po-
szczególnych branż wykazała występowanie niepra-
widłowości w co trzecim kontrolowanym podmiocie 
należącym do sekcji gospodarki hotele i restauracje 
oraz w co czwartym podmiocie z następujących sek-
cji: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, rolnic-
two i łowiectwo oraz handel i naprawy. Szczegółowe 
dane przedstawia wykres. Województwa, w których 
najczęściej stwierdzano takie przypadki to: śląskie 
(12%), wielkopolskie (11%) i dolnośląskie (8%).

Najbardziej godzące w prawa pracownicze 
formy nielegalnego zatrudnienia to zatrudnienie 
bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym termi-
nie rodzaju umowy o pracę i jej warunków lub 
niezgłoszenie osoby wykonującej pracę do ubez-
pieczenia społecznego – 1299 kontrolowanych pod-
miotów. Ogółem ujawniono 4306 nieprawidłowości. 
Najwięcej osób zatrudnionych bez potwierdzenia 
umowy o pracę na piśmie lub bez zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego wykazano w wojewódz-
twach: wielkopolskim (565), śląskim (484) i dolnoślą-
skim (353).

Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili 2180 przy-
padków podjęcia przez bezrobotnych zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej lub działalności, bez 
powiadomienia o tym właściwego powiatowego 

urzędu pracy. We wskazanej liczbie obowiązku po-
wiadomienia nie dopełniło 736 osób pobierających 
zasiłek dla bezrobotnych.

Zdecydowanie negatywnie należy również oce-
nić przestrzeganie przez pracodawców obowiązku 
odbierania od osób przyjmowanych do pracy pi-
semnych oświadczeń o pozostawaniu lub niepozo-
stawaniu w rejestrze bezrobotnych. Ponad 4,4 tys.
pracodawców, tj. 42% objętych kontrolą w powyż-

Najczęściej ujawniane nieprawidłowości z zakre-
su legalności zatrudnienia to:
– niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do 

ubezpieczenia społecznego – stwierdzono w  2184
skontrolowanych podmiotach, łączna kwota nie-
opłaconych składek wyniosła ponad 12 mln zł
(dot. 2959 osób), natomiast obowiązku zgłosze-
nia nie dopełniono wobec 717 osób;

– zatrudnienie bez zawarcia pisemnej umowy o pra-
cę – ujawniono u 8% skontrolowanych praco-
dawców;

– zawieranie umów cywilnoprawnych w warun-
kach, w których powinna być zawarta umowa 
o pracę – ujawniono w 460 skontrolowanych 
podmiotach.



WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

 

szym zakresie, nie dopełniło obowiązku odbierania 
takich oświadczeń. Nie uzyskano ich od prawie
19,4 tys. (23%) nowo zatrudnionych osób. Z kolei 
niepowiadomienie przez pracodawcę właściwego 
powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu lub 
powierzeniu innej pracy zarobkowej osobie zare-
jestrowanej jako bezrobotna stwierdzono w 1549 
zakładach pracy. Dotyczyło to 2991 bezrobotnych, 
w tym 1003 bezrobotnych pobierających zasiłek. 
Kolejnych 965 pracodawców nie dotrzymało terminu 
zawiadomienia powiatowego urzędu pracy. 

Pracodawców razi nadmierna, ich zdaniem, for-
malizacja zawiadomienia powiatowego urzędu pra-
cy, np. brak możliwości komunikacji elektronicznej 
z urzędem oraz obowiązek informowania nawet
o zatrudnieniu bezrobotnych skierowanych do da-
nego pracodawcy przez urząd pracy z tzw. kartą 
referencyjną.

Z kolei niepowiadomienie powiatowego urzędu 
pracy przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej jest często skutkiem 
niewywiązywania się pracodawcy z obietnicy zalega-
lizowania zatrudnienia bądź wynika z zawierania 
krótkoterminowych umów cywilnoprawnych. Nie 
zapewniają one stałości pracy, a często – jak umowy

o dzieło – także ubezpieczenia społecznego oraz 
zdrowotnego. Dodatkowym utrudnieniem w zwal-
czaniu tego zjawiska jest społeczna aprobata wy-
konywania pracy przez osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne i nierzadko pobierające zasiłek.

Dużą skalę nieprawidłowości (dot. ponad 55 tys. 
osób – 26% objętych kontrolą) wykazano w zakresie 
opłacania składek na Fundusz Pracy. Nieopłace-
nie comiesięcznych składek na ten fundusz ujaw-
niono w 547 podmiotach. Stwierdzono, że składki na 
FP nie zostały opłacone za ponad 19,3 tys. pracowni-
ków (10% osób objętych kontrolą). Kwota nieopłaco-
nych składek to 6,2 mln zł. W kolejnych 1309 podmio-
tach odnotowano nieterminowe opłacanie składek 
na Fundusz Pracy. Opóźnienia, często kilkumiesięcz-
ne, dotyczyły składek za ponad 33,1 tys. pracow-
ników (16% objętych kontrolą). Inspektorzy pracy 
ujawnili ponadto wykroczenia polegające na niezgło-
szeniu do ZUS wymaganych danych lub zgłoszeniu 
nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar 
składek na Fundusz Pracy – nieprawidłowości takie 
dotyczyły zgłoszenia danych 754 osób. Szczegółowe 
informacje przedstawia wykres.

Wykres 30. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – naruszenia przepisów 
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zgłaszanie osób zatrudn. lub wykonuj. inną pracę zarobkową
do ubezpieczenia społecznego

zgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy 
(zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast  umowy o pracę)

opłacanie składek na Fundusz Pracy

potwierdzanie na piśmie rodzaju
i warunków umów o pracę

terminowość opłacania składek na Fundusz Pracy

terminowość powiadamiania powiat. urzędu pracy
o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej

osobie zarejestrowanej jako bezrobotna

terminowość zgłaszania osób zatrudn. lub wykonujących
inną pracę zarobkową do ubezpiecz. społecznego

powiadamianie powiat. urzędu pracy o zatrudnieniu
lub powierzeniu innej pracy zarobkowej osobie

zarejestrowanej jako bezrobotna
uzysk. przez pracodawcę przed zatrudn. osoby

lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej pisemnego 
oświadczenia o pozostaw. lub nie w rejestrze bezrobotnych

Przeprowadzone kontrole wykazały, że zatrud-
nianie bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy 
o pracę i jej warunków, a także brak zgłoszeń do 
ubezpieczenia społecznego (lub dokonywanie ich po 
upływie obowiązującego terminu) to nadal dość czę-
sto spotykane nieprawidłowości, choć ich skala jest 
nieco mniejsza niż w latach ubiegłych. Z pewnością 

wpłynęły na to zmiany na rynku pracy, tj. sytuacja,
w której w niektórych branżach i zawodach pra-
codawcy poszukują pracowników, a kandydat nie 
jest zmuszony do podjęcia każdej zaproponowanej 
pracy.

Podstawową przyczyną nielegalnego zatrudnie-
nia jest chęć uniknięcia przez pracodawców dodat-
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kowych kosztów, jakie wiążą się z zatrudnianiem 
pracowników. Widać to zwłaszcza przy krótkotrwa-
łym zatrudnieniu, szczególnie w budownictwie (np. 
realizacja kontraktu na prace remontowe), w handlu 
(zastępstwo w czasie nieobecności pracownika z po-
wodu choroby, urlopu itd.) oraz przy pracach sezono-
wych w rolnictwie. Na nielegalną formę świadczenia 
pracy często godzą się również sami pracobiorcy, 
dla których może być korzystne otrzymywanie nie-
zadeklarowanego wynagrodzenia, zwłaszcza jeśli 
równocześnie pobierają zasiłek dla bezrobotnych 
albo korzystają z pomocy społecznej.

W ocenie inspektorów pracy równie niepoko-
jące jest „czasowe” nielegalne zatrudnianie, tzn. 
bezprawne stosowanie tzw. „okresów próbnych”, 
podczas których ocenia się przydatność danej oso-
by do określonej pracy. Pracuje ona wówczas bez 
pisemnej umowy, nie jest zgłoszona do ubezpiecze-
nia społecznego i w wielu przypadkach nie otrzymu-
je wynagrodzenia za pracę. Często przedkładano 
inspektorom pracy przygotowane umowy o pracę, 
które według pracodawców nie zostały potwierdzone 
przez strony z powodu braku czasu. Jednak zdaniem 
inspektorów pracy zaniechanie to miało na celu obej-
ście przepisów prawa.

Negatywnym zjawiskiem jest także zawiera-
nie umów cywilnoprawnych w przypadkach, w któ-
rych powinna być zawarta umowa o pracę. Mimo, 
że o rodzaju zawartej umowy mają prawo decydo-
wać obie strony, odnotowywano przypadki, że po-
tencjalny pracobiorca nie ma żadnego wyboru, jeśli
chodzi o podstawę prawną wykonywania pracy. Prak-
tyki takie są stosowane w celu ograniczenia dodatko-
wych kosztów pracy, np. kosztów szkoleń z zakresu 
bhp, badań lekarskich bądź składek na ubezpiecze-
nie społeczne (w przypadku umów o dzieło). Osoby 
zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych 
nie posiadają statusu pracowniczego, a pracodawca 
nie jest ograniczony przepisami Kodeksu pracy, np. 
dotyczącymi czasu pracy, ochrony wynagrodzenia 
czy zasad rozwiązywania umów o pracę.

Nieopłacanie składek na Fundusz Pracy –
oprócz przypadków, gdy wynika to ewidentnie z trud-
ności ekonomicznych lub wdrożenia procedury upa-
dłościowej – związane jest często z praktyką finan-
sowania bieżącej działalności firmy z należności, 
które powinny zostać odprowadzone na ubezpie-
czenie społeczne i Fundusz Pracy. Niepokojące 

Ujawnione klasyczne przypadki pracy „na czar-
no” (tzn. bez pisemnej umowy o pracę bądź bez 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego) doty-
czyły najczęściej pracodawców zatrudniających do 
10 osób, którzy prowadzili działalność w gastrono-
mii, hotelarstwie, budownictwie, handlu, usługach 
lub rolnictwie.

jest dość powszechne przeświadczenie o bezkar-
ności takiego postępowania, zwłaszcza w zakresie 
krótkoterminowych opóźnień w opłacaniu składek, 
tj. zakładanie, że należności uda się opłacić przed 
kontrolą uprawnionego organu (zwolnienie z odpo-
wiedzialności na podstawie art. 122 ust 2 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Mając na względzie wyniki przeprowadzonych 
kontroli, za uzasadnione należy uznać:

podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz 
upowszechniania znajomości przepisów doty-
czących legalności zatrudnienia, zarówno wśród 
pracodawców i przedsiębiorców, jak i wśród 
osób, którym podmioty te powierzają wykony-
wanie pracy zarobkowej (wydawnictwa promo-
cyjne, oddziaływanie za pośrednictwem mediów 
– zwłaszcza programów lokalnych i prasy regio-
nalnej itp.);
skoncentrowanie działań kontrolnych przede 
wszystkim na dziedzinach gospodarki, w których 
periodycznie następuje znaczny wzrost zatrud-
nienia (np. budownictwo czy rolnictwo).

Ponadto zasadne wydaje się rozważenie zmian 
następujących przepisów:

art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-
deks pracy – wprowadzenie obowiązku zawarcia 
umowy o pracę w formie pisemnej przed dopusz-
czeniem pracownika do pracy, a nie jak dotych-
czas – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych – ustano-
wienie obowiązku zgłoszenia osób zatrudnio-
nych lub wykonujących inną pracę zarobkową do 
ubezpieczenia społecznego przed dopuszcze-
niem do pracy (aktualnie zgłoszeń można doko-
nywać w terminie do 7 dni);
art. 36 ust 6 i 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy – objęcie obowiązkiem uzyskania pisemne-
go oświadczenia o pozostawaniu lub niepozo-
stawaniu w rejestrze bezrobotnych od osoby 
przyjmowanej do pracy nie tylko pracodawców, 
lecz także innych podmiotów, które powierzają 
pracę zarobkową osobom fizycznym; to samo 
dotyczy obowiązku informowania właściwego 
powiatowego urzędu pracy o powierzeniu pracy 
zarobkowej osobie zarejestrowanej jako bezro-
botna (obecnie obowiązujące przepisy wprowa-
dzają nieuzasadnione dysproporcje pomiędzy 

W ocenie inspektorów pracy ujawnione naru-
szenia przepisów wynikały na ogół ze świadomego 
działania pracodawców i przedsiębiorców, podej-
mowanego często w celu osiągnięcia nienależnych 
korzyści finansowych.
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pracodawcami i podmiotami, które powierzają 
pracę wyłącznie na podstawie umów cywilno-
prawnych).

C. Kontrole legalności zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców 

W 2007 r. przeprowadzono 770 kontroli dotyczą-
cych legalności zatrudnienia i wykonywania pracy 
przez cudzoziemców. Kontrolom poddano 735 pod-
miotów, w których wykonywało pracę łącznie 3484 
cudzoziemców (na ogólną liczbę 246,8 tys. zatrud-
nionych), w tym 1313 cudzoziemców, od których
było wymagane zezwolenie na pracę na terytorium 
Polski.

Najwięcej spośród skontrolowanych podmiotów
prowadziło działalność w takich branżach jak: prze-
twórstwo przemysłowe (34%), handel i naprawy (19%)
oraz hotele i restauracje (9%).

Według kryterium liczby zatrudnionych, w niemal 
równym stopniu objęto podmioty, które zatrudniały: 
do 9 osób, od 50 do 249 osób i powyżej 250 osób 
– po 26 % skontrolowanych zakładów oraz od 10 do 
49 osób – 22 %.

Cudzoziemcy, których dotyczył obowiązek posia-
dania zezwolenia na pracę, byli zatrudnieni w 321 
(42%) skontrolowanych podmiotach.

Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrud-
nienia bądź powierzenia innej pracy zarobkowej 
cudzoziemcom ujawniono w 82 podmiotach (26% 
podmiotów poddanych kontroli, które zatrudniały cu-
dzoziemców objętych obowiązkiem posiadania zez-
wolenia na pracę).

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziem-
ców – w szczególności bez wymaganego zezwolenia 
na pracę bądź na innym stanowisku lub na innych 
warunkach niż wynikające z udzielonego zezwole-
nia – dotyczyło w sumie 269 obcokrajowców (20% 
cudzoziemców).

Wykres 31. Legalność zatrudnienia cudzoziemców – naruszenia przepisów 
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Najczęściej spotykanym uchybieniem był brak 
wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziemca 
(stwierdzono podczas 60 kontroli). Inne naruszenia 
przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców, np. za-
wieranie z nimi umów na okres dłuższy niż wynosiła 
ważność zezwolenia na pracę czy powierzanie im 
pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach 
niż określone w zezwoleniu, występowały w znacz-
nie mniejszym stopniu. Szczegółowe informacje nt. 
stwierdzanych nieprawidłowości przy zatrudnianiu 
cudzoziemców zawiera wykres.

Szczegółowe informacje zawiera wykres.

Największą liczbę cudzoziemców nielegalnie wy-
konujących pracę wykazały kontrole przeprowadzone
w województwach: mazowieckim – 92 (34% stwier-
dzonych przypadków), wielkopolskim – 40 (15%), 
dolnośląskim – 30 (11%) oraz małopolskim – 29 
(11%). Nielegalnie pracujący cudzoziemcy koncen-
trowali się zatem głównie w dużych aglomeracjach 
miejskich (Warszawa, Poznań, Wrocław i Kraków).

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych kontroli, 
nielegalna praca cudzoziemców dominowała w ta-
kich branżach jak: budownictwo (24% nielegalnie 
zatrudnionych obcokrajowców – 64 osoby), prze-
twórstwo przemysłowe (21% – 57 osób), rolnictwo
i łowiectwo (19% – 52 osoby) oraz handel i naprawy 
(14,5% – 39 osób).

Z punktu widzenia kryterium wielkości zakładu 
największą liczbę nielegalnie pracujących cudzo-
ziemców stwierdzono u najmniejszych praco-
dawców i przedsiębiorców (zatrudniających do 9
pracowników) – było to aż 65% cudzoziemców 
(174 osoby). 

Najliczniejszą grupę, 167 osób, tj. 62% cudzo-
ziemców nielegalnie wykonujących pracę, stano-
wili obywatele państw graniczących z Polską, któ-
re nie należą do Unii Europejskiej. Byli to obywatele 
Ukrainy, Rosji oraz Białorusi. Natomiast w pozosta-
łej grupie dominowali: Malezyjczycy, Wietnamczycy, 
obywatele Republiki Korei oraz Chińczycy.




