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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-
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nicą lub nieprawidłową treść takiej umowy (obo-
wiązek ten naruszono wobec 1285 osób). Natomiast 
w co piątej agencji pośrednictwa do pracy za granicą 
analogiczne nieprawidłowości odnosiły się do umowy 
pomiędzy agencją i pracodawcą zagranicznym.

Niedozwolone opłaty (tzn. opłaty inne niż wymie-
nione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy) pobierało około 4% skontrolowanych 
agencji. Opłatami tymi – w łącznej kwocie 42,6 tys. zł 
– agencje obciążyły 68 osób poszukujących zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej.

Wśród przyczyn nieprawidłowości w agencjach 
zatrudnienia inspektorzy pracy najczęściej wskazywali:
– niedostateczną znajomość uregulowań dotyczą-

cych prowadzenia agencji zatrudnienia bądź ich 
nieprawidłową interpretację;

– brak należytej staranności przy realizacji obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa (w szczegól-
ności obowiązków informacyjnych i rejestracyj-
nych);

– złą wolę osób działających w imieniu agencji za-
trudnienia, przejawiającą się w świadomym i celo-
wym nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących 
agencji zatrudnienia w celu maksymalizacji zys-
ków agencji.
Przedsiębiorcy prowadzący agencje zatrudnienia 

jako przyczyny nieprawidłowości podawali natomiast:
– trudności w stosowaniu ustawy o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy;
– niejasne i nieprecyzyjne sformułowania zawarte 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy;

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

Inspektorzy pracy realizują kontrole agencji za-
trudnienia od niedawna. Niejasność i niejednoznacz-
ność wielu obowiązujących uregulowań utrudnia pro-
wadzenie kontroli oraz wpływa negatywnie na stan 
przestrzegania prawa przez przedsiębiorców. 

W związku z powyższym konieczne jest dokona-
nie zmian w obowiązujących przepisach w celu 
wyeliminowania niejasności związanych z ich stoso-
waniem (np. zastrzeżenie formy pisemnej dla umów 
zawieranych pomiędzy agencją pośrednictwa do pra-
cy za granicą i osobą kierowaną do pracy oraz po-
między taką agencją i pracodawcą zagranicznym; 
uwzględnienie przedsiębiorców, na rzecz których nie 
świadczą pracy osoby fizyczne – w katalogu podmio-
tów podlegających kontroli organów PIP w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących agencji za-
trudnienia).

Wykres 34. Agencje zatrudnienia – naruszenia przepisów 

dokonanie przez agencję zatrudnienia zwrotu certyfikatu
w okresie miesiąca od dnia otrzymania decyzji

o wykreśleniu agencji z rejestru
prowadzenie przez agencję zatr. działalności

na podstawie wymaganego wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia

inf. osób kierowanych do pracy za granicą o zaliczaniu 
udokumentowanych okresów zatrudn. za granicą u pracodawców 

zagr. do okr. pracy w RP w zakr. uprawnień prac.
spełnianie przez agencję zatrudnienia wymogów

w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia technicznego
i kwalifikacji personelu

prawidłowość zawierania przez agencje pośrednictwa
do pracy za granicą  umów z pracodawcami zagranicznymi,

do których agencja zamierza kierować obywateli polskich

prawidłowość sporządzania przez agencje pracy tymczasowej 
dokumentów, ogłoszeń i ofert

dopełnienie przez agencję zatrudnienia obowiązków 
informacyjnych wobec marszałka województwa

oznaczanie ofert pracy ogłaszanych przez agencję pracy 
tymczasowej jako “oferty pracy tymczasowej”

prawidłowość zawierania przez agencje pośredn. do pracy za 
granicą umów z osobami kierowanymi do pracy za granicą 

podawanie numeru wpisu do rejestru w dokumentach, 
ogłoszeniach i ofertach
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Wyniki kontroli agencji zatrudnienia, przeprowa-
dzonych w 2007 r. wskazują, że stan przestrzega-
nia prawa przez te podmioty jest wysoce nieza-
dowalający. Jednocześnie należy zwrócić uwagę 
na systematyczne zwiększanie się liczby agencji 
zatrudnienia, co jest związane z rosnącym popytem 
na usługi oferowane przez te podmioty, szczególnie 
w zakresie pośrednictwa pracy. 




