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„ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ!”  
 - kampania informacyjna  Państwowej Inspekcji Pracy  

 
Zanim zdecydujesz się na  podjęcie swojej pierwszej pracy, zmiany zatrudnienia,  pracy 
sezonowej tym razem – dobrze się zastanów – a najlepiej skonsultuj z prawnikiem z 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Oprócz codziennych dyżurów w siedzibie 
Okręgu, w maju br. nasi specjaliści przy współpracy mediów  udzielali porad szerokiemu 
gronu odbiorców zarówno już pracujących, jak i szukających pracy w ramach kampanii: 
„Zanim podejmiesz pracę!”. Jej celem jest  przekazanie zainteresowanym  podstawowej  

orientacji w przepisach prawa pracy  i wszczepienie świadomości: MASZ PRAWO NIE 
PRACOWAĆ NA LEWO! 
Kampania będzie prowadzona  przez  cały rok 2014. Dzięki rozmowie z naszym 
prawnikiem podejmujący zatrudnienie będzie wiedział między innymi, że: 

• nie istnieje pojęcie „pracy na próbę”,  
• umowę o pracę podpisuje się najpóźniej w dniu jej  rozpoczęcia  
• nazywane przez pracodawców błędnie „bezpłatne okresy próbne” to pojęcie 

fikcyjne, kończące się brakiem zatrudnienia i wynagrodzenia  
Podczas rozmów z prawnikiem poruszyć będzie można również inne ważne kwestie 
związane z formą zatrudnienia, stosunkiem pracy,  czasem pracy, udzielaniem urlopów 
wypoczynkowych itd.  
 
 

WYNIKI  DZIAŁALNOŚCI KONTROLNO-NADZORCZEJ W 
ZAKRESIE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA 

 
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY  
 
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że z roku na rok lawinowo rośnie liczba 
zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, a co za tym idzie nieprawidłowości, które 
się z nimi wiążą.  

• w 2012 r. i.p. skontrolowali  37 tys. kontraktów cywilnoprawnych w całym kraju  -
zakwestionowali co szósty jako zawarty z naruszeniem prawa.  

• w 2013 r. - już co piąta zweryfikowana przez PIP umowa cywilnoprawna okazała 
się niezgodna z przepisami.  

 

MAŁOPOLSKA 
 

• w 2012 r. - skontrolowano około 600 podmiotów, a podczas kontroli inspektorzy 
stwierdzili co najmniej jeden przypadek naruszenia przepisów z zakresu 
legalności zatrudnienia. Najbardziej szkodliwe społecznie formy nielegalnego 
zatrudnienia, polegające na zatrudnianiu bez potwierdzenia na piśmie rodzaju 
zawartej z pracownikiem umowy o pracę, zawarciu umowy cywilnoprawnej w 
warunkach, gdzie powinna zostać zawarta umowa o pracę lub niezgłoszeniu do 
ubezpieczenia społecznego osoby wykonującej pracę zarobkową ujawniono w 
144 skontrolowanych podmiotach wobec 438 osób.  
 

• w 2013 r. - skontrolowano ok. 750 podmiotów, a zatrudnianie bez potwierdzenia 
na piśmie rodzaju zawartej z pracownikiem umowy o pracę, zawarciu umowy 
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cywilnoprawnej w warunkach, gdzie powinna zostać zawarta umowa o pracę lub 
niezgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego osoby wykonującej pracę zarobkową 
ujawniono w 174 skontrolowanych podmiotach wobec 430 osób (ok. 4,8 % 
objętych kontrolami wykonujących pracę zarobkową) Na skutek działań 
inspektorów 49 przedsiębiorców zmieniło zawarte ze 102 osobami fizycznymi 
umowy cywilnoprawne na umowy o pracę. Należy podkreślić, że 82 umowy 
zostały zmienione jeszcze w trakcie trwania kontroli.  
 

 

• w I kwartale 2014 r. w Małopolsce przeprowadzono już  507 kontroli z zakresu 
legalności zatrudnienia, którymi objęto 505 przedsiębiorców. Do tej pory 
stwierdzono popełnienie 75 wykroczeń. Osoby odpowiedzialne za naruszenie 
obowiązujących przepisów  ukarano nałożeniem 22 mandatów na kwotę 28 tys. zł,  
lub skierowaniem do sądu 26 wniosków o ukarania i wydaniem 22 środków 
oddziaływania wychowawczego. 
Jeszcze w trakcie trwania kontroli inspektorom pracy udało się w tym roku  zmienić 
9 umów cywilnoprawnych na umowy o pracę (na podst. art. 22 k.p) oraz 
potwierdzić na piśmie rodzaj i warunki zawartej z pracownikiem umowy dla 22 
osób. 

 

• Branże, w których dochodzi najczęściej do nielegalnego zatrudnienia:  
� usługi gastronomiczne  
� budownictwo 
� przetwórstwo przemysłowe 
� handel i naprawy 

 
Obok kampanii „ Zanim podejmiesz pracę” przez cały 2014 r. inspektorzy OIP Kraków 
prowadzą kontrole legalności zatrudnienia, ze szczególnym naciskiem na kontrole umów 
cywilnoprawnych w kontekście zgodności z charakterem wykonywanej pracy. W związku 
z prowadzoną kampanią wpływające do OIP w Krakowie skargi są starannie 
monitorowane. W tym roku kontrole legalności zatrudnienia obejmą w sposób szczególny 
branżę gastronomiczną w całym województwie.  
 
Kampania będzie prowadzona  przez  cały rok 2014.  Zapraszam do  współpracy media, 
urzędy, stowarzyszenia i wszystkich zainteresowanych do organizacji szkoleniowych 
spotkań,  dyżurów i porad  naszych specjalistów. 
Zainteresowanych proszę o kontakt: Anna Majerek  tel. 012 424 04 69, 0600 
09 495,anna.majerek@krakow.pip.gov.pl  
  

Anna Majerek  
rzecznik prasowy  

Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie 


