
SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

 

E. Kontrole przestrzegania przepisów
dotyczących zatrudniania pracowników,
w tym pracowników sezonowych

Prawidłowość zatrudniania pracowników (w tym 
również sezonowych) inspektorzy pracy skontrolo-
wali u 1119 pracodawców, którzy zatrudniali 52,8 tys.
pracowników, w tym blisko 28,2 tys. kobiet i 417 mło-
docianych.

Mając na względzie, ustaloną podczas kontroli
w poprzednim roku, niepokojąco wysoką skalę nie-

prawidłowości, w roku 2007 zintensyfikowano działa-
nia kontrolne w ww. zakresie. W porównaniu z 2006 r. 
przeszło czterokrotnie zwiększono liczbę przeprowa-
dzonych kontroli i objętych nimi pracodawców.

Kontroli poddano w przeważającej mierze pra-
codawców zatrudniających do 9 pracowników –
51% kontroli. U pracodawców zatrudniających od
10 do 49 pracowników inspektorzy pracy prze-
prowadzili 33% kontroli. Główne nieprawidłowości 
stwierdzane podczas kontroli przedstawiono na wy-
kresach.

Wykres 35. Zatrudnianie pracowników, w tym pracowników sezonowych – naruszenia przepisów

potwierdzanie na piśmie rodzaju i warunków umów o pracę

prawidłowość opracowania regulaminu pracy

sporządzanie umów o pracę

treść świadectw pracy

zapozn. pracownika z obwieszczeniem dot. systemów i rozkł. 
czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych (art. 150 

§ 1 Kp) 

udostępnienie pracownikom tekstu przepisów dot. równego 
traktowania w zatrudnieniu

udzielenie pracownikom pisemnej informacji o warunkach 
zatrudnienia 

prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami
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WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

 

Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają na
stwierdzenie, że w 2007 r. – w porównaniu do lat 
poprzednich – odnotowano poprawę we wszystkich 
kontrolowanych obszarach. Natomiast najczęściej 
ujawniane naruszenia przepisów dotyczyły: niewła-
ściwego prowadzenia akt osobowych pracowni-
ków, niedoręczenia im pisemnej informacji o warun-
kach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych 
oraz nieuzyskiwania od nich przed zatrudnieniem 
pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub nie-
pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych. Występo-
wały one w co drugim kontrolowanym zakładzie. 
Nadal 14% pracodawców nie przestrzegało obo-
wiązku zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na 
piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Zawiera-
nie umów cywilnoprawnych zamiast wymaganych 
umów o pracę stwierdzono natomiast tylko w nie-
spełna 6% skontrolowanych zakładów. 36% praco-
dawców dopuszczało pracowników do pracy bez 
wstępnych badań lekarskich, 30% zaś bez wstęp-
nych szkoleń bhp. 

Główne przyczyny stwierdzonych nieprawidło-
wości w ocenie inspektorów pracy to:
– brak dostatecznej wiedzy pracodawców w kwe-

stiach dotyczących prowadzenia spraw pracow-
niczych;

– brak staranności albo wręcz lekceważenie obo-
wiązków pracodawcy;

– świadome naruszanie przepisów, których prze-
strzeganie wiąże się z koniecznością poniesienia 
nakładów finansowych.

Stan przestrzegania przepisów dotyczących 
zatrudniania pracowników daleki jest od doskona-
łości. Wymaga on poprawy zwłaszcza w takich dziedzi-
nach jak: poddawanie pracowników – przed dopusz-
czeniem do pracy – wstępnym badaniom lekarskim
i szkoleniom bhp, pobieranie od osób przyjmowanych 
do pracy pisemnych oświadczeń o pozostawaniu
lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych.

Wykres 36. Zatrudnianie pracowników, w tym pracowników sezonowych – naruszenia przepisów
(zagadnienia kontrolowane po dniu 1 lipca 2007 r.)
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uzyskanie od pracownika przed jego zatrudn. pisemnego oświad.
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F. Powództwa o ustalenie istnienia
stosunku pracy

W wyniku kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących nawiązywania stosunku pracy i zgłasza-
nia pracowników do ubezpieczenia społecznego 
inspektorzy pracy w 2007 r. skierowali do sądów 143 
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 
239 osób. Spośród tych osób 124 były zatrudnione 
na podstawie umowy zlecenia, 68 – na podstawie 
umowy o dzieło, 16 – na podstawie umowy agen-
cyjnej, a 31 osób świadczyło pracę bez jakiejkol-
wiek umowy.

W 24 przypadkach – w wyniku uwzględnienia 
przez sądy powództw inspektorów pracy – zapadły 
wyroki ustalające istnienie stosunku pracy. Ponadto
w 16 przypadkach strony zawarły przed sądami 
ugody, dzięki czemu również nastąpiło potwierdzenie 
przez pracodawców faktu zawarcia umów o pracę.

W ocenie inspektorów pracy należy rozważyć do-
konanie zmian przepisów w zakresie nałożenia na 
pracodawcę obowiązku zawarcia z pracownikiem 
umowy o pracę w formie pisemnej oraz zgłoszenia 
danej osoby do ubezpieczenia społecznego przed 
dopuszczeniem jej do pracy. Inspektorzy bowiem 
często spotykają się z tłumaczeniem praco-
dawców, że dana osoba pracuje „od dzisiaj”, 
gdy w rzeczywistości świadczy ona pracę już od 
dłuższego czasu, bez pisemnej umowy o pracę,
a także częstokroć bez zgłoszenia do ubezpie-
czenia społecznego oraz bez badań wstępnych
i szkolenia bhp.

Najbardziej efektywną formą oddziaływania in-
spektorów pracy w zakresie potwierdzenia istnienia 
stosunku pracy jest kierowanie do pracodawców 
wystąpień wnoszących o zastąpienie umów cywil-
noprawnych umowami o pracę.




