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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.
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Zarówno w ocenie pracodawców, jak i inspekto-
rów pracy, jedną z najistotniejszych przyczyn niele-
galnego zatrudnienia cudzoziemców jest niedosta-
teczna znajomość obowiązujących w tym względzie 
regulacji prawnych.

Z uwagi na postępującą liberalizację dostępu cu-
dzoziemców do polskiego rynku pracy, kontrola 
zagadnień dotyczących zezwoleń na pracę przesta-
je mieć pierwszoplanowe znaczenie. Coraz szersza 

skala podejmowania pracy przez obcokrajowców 
powoduje natomiast zwiększenie ryzyka naruszania 
ich praw pracowniczych w zakresie legalności za-
trudnienia – np. zatrudniania cudzoziemców bez za-
warcia umowy o pracę w formie pisemnej czy bez 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Dlatego 
w bieżącej działalności kontrolnej należy położyć 
nacisk na przestrzeganie wobec cudzoziemców tych 
właśnie obowiązków.

Wykres 33..Liczba agencji zatrudnienia – wg rodzaju prowadzonej działalności
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Wykres 32..Cudzoziemcy nielegalnie wykonujący pracę w Polsce – według obywatelstwa
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D. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

W 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 240 
kontroli przestrzegania przez agencje zatrudnienia, 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. W agencjach objętych kontrolą 
pracowało ogółem ponad 21,1 tys. osób. Wśród pra-
cowników tych agencji było 4427 kobiet. Szczegóło-
we dane nt. struktury agencji zatrudnienia wg rodzaju 
prowadzonej działalności przedstawia wykres.

Wśród skontrolowanych 236 podmiotów prowa-
dzących agencje zatrudnienia dominowały podmioty 
małe, zatrudniające do 9 pracowników (65% kontroli).

Nieprawidłowości stwierdzono w 72% agencji 
poddanych kontroli. Szczegółowe informacje przed-
stawia wykres.

Z ustaleń dokonanych przez inspektorów pracy 
wynika, że 16 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 grani-
cą u pracodawców zagranicznych (10 podmiotów). 
Ponadto nielegalnie działało po 5 agencji doradztwa 
personalnego i poradnictwa zawodowego oraz po 4 
agencje pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

Dominującymi uchybieniami w prowadzeniu agen-
cji były: niezamieszczanie w dokumentach, ogłosze-
niach i ofertach numeru wpisu do rejestru (49% agen-
cji) oraz niedopełnienie obowiązków informacyj-
nych w stosunku do marszałka województwa (24%), 
w tym blisko 15% agencji nie przedstawiło marszał-
kowi województwa rocznej informacji o działalności 
agencji zatrudnienia w obowiązującym terminie.

W co trzeciej agencji świadczącej usługi w za-
kresie pośrednictwa do pracy za granicą inspektorzy 
pracy stwierdzali niezawarcie pisemnej umowy po-
między agencją i osobą kierowaną do pracy za gra-




