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Dnia 24 kwietnia 2017 r. 

Porozumienie przedsiębiorców 

poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym 

przez organy administracji państwowej RP 

reprezentowane przez Wiesława Wójcika, tel.: 602 695 508 

Adres do doręczeń: 

Kancelaria Podatkowa Andrzeja Cieślika 

49-306 Brzeg, ul. Oławska 79 

 

Pan Jarosław Duda 

Przewodniczący 

Senackiej Komisji Rodziny,  

Polityki Senioralnej i Społecznej 

 

Sprawa: 67 posiedzenie 

 

 

W imieniu Porozumienia przedsiębiorców poszkodowanych w outsourcingu 

pracowniczym przez organy administracji państwowej RP dziękuję Przewodniczącemu 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Panu Jarosławowi Dudzie za zaproszenie 

przedstawicieli Porozumienia na 67 posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalonej przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej na 39 posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw druk nr 471. 

Za pośrednictwem Pana Przewodniczącego składam podziękowanie wiceministrowi 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej panu Marcinowi Zielenieckiemu za zaproponowanie na 

67 posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 19.04.2017 r. 

zaproszenia przedstawicieli Porozumienia przedsiębiorców poszkodowanych w outsourcingu 

pracowniczym przez organy administracji państwowej RP w celu umożliwienia przedstawienia 

swoich uwag do zmian przepisów prawa. 

 

Na wstępie chciałbym podkreślić, że ZUS wydaje decyzje w stosunku do wszystkich 

osób zatrudnionych w oszukańczych agencjach zatrudnienia Z. Kmetki, w tym zatrudnionych 
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bezpośrednio przez te agencje i nigdy wcześniej nie zatrudnionych przez poszkodowanych 

przedsiębiorców. Realnie dzieje się tak dlatego, że agencje te nie zapłaciły należnych składek i 

podatków. Analogicznie postępują organy podatkowe. Tym samym nie jest prawdą, że afera 

outsourcingu dotyczy tylko przekazania pracowników na podstawie art. 23[1] kodeksu pracy. 

Poszkodowani przedsiębiorcy realnie nie byli by poszkodowani, gdyby instytucje 

publiczne wywiązały się ze swoich obowiązków i bezzwłocznie uniemożliwiły funkcjonowanie 

nieuczciwym agencjom. Faktycznie o nieprawidłowościach instytucje państwowe wiedziały co 

najmniej od 2007 r., a w 2010 r. prokuratura wszczęła śledztwo z zawiadomienia Państwowej 

Inspekcji Pracy w tej sprawie, które trwa do dziś. Natomiast decyzje ZUS-u dotyczą ustaleń za 

lata 2013/4. Okoliczności te uszczegółowiono w uzasadnieniu niniejszego pisma.  

Nie wiadomo, dlaczego ZUS stwierdza nieprawidłowości tylko za okres od roku 2013, 

a za poprzednie lata nie? Tak samo postępują organy podatkowe.  

Poszkodowani przedsiębiorcy posiadają setki prawomocnych wyroków sądów pracy 

orzekających, że nie są pracodawcami, a mimo tego ZUS wydaje tym przedsiębiorcom decyzje, 

że są płatnikami składek. Według ZUS podmiot nie będący pracodawcą jest płatnikiem składek 

dla „cudzych” pracowników. W tym zakresie ZUS zaniechał wystąpienia do sądu pracy o 

ustalenie istnienia lub nie stosunku pracy pomiędzy poszkodowanymi przedsiębiorcami a 

pracownikami mimo, że ustalenie tego stosunku rozstrzyga kto jest pracodawcą, rozstrzyga kto 

jest płatnikiem składek na ubezpieczenia i zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń. 

 

W imieniu Porozumienia zgłaszam następujące zastrzeżenia, uwagi i wnioski. 

 

Proponowane zmiany realnie mogą wstecznie wprowadzać podstawy prawne do 

wydawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji dotyczących poszkodowanych 

przedsiębiorców, gdyż ZUS będzie mógł wydać na podstawie nowego przepisu art. 83 ust. 1 

pkt 1a decyzje ustalające płatnika składek i na podstawie nowego przepisu art. 38a ZUS będzie 

mógł wydać decyzje podmiotom uznanym przez ZUS za płatnika składek, które nie zgłosiły 

ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, czyli kilkuset polskim małym i średnim 

poszkodowanym przedsiębiorcom, że są płatnikiem składek. 

Wprowadzenie nowego przepisu art. 4 pkt 2a – podmiotu zgłaszającego ubezpieczonych 

do ubezpieczeń społecznych – może wstecznie umożliwić wydanie decyzji agencji zatrudnienia 

w sprawie niepodlegania przez ubezpieczonych ubezpieczeniu.  

Należy rozważyć, czy w obecnym stanie prawnym możliwe jest wydawanie przez ZUS 

decyzji w sprawie ustalenia płatnika składek podmiotowi, który nie zgłosił ubezpieczonych do 
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ubezpieczeń społecznych? Dopiero nowy przepis art. 38a ust. 1 umożliwia wydanie decyzji 

płatnikowi składek ustalonemu przez ZUS, który nie zgłosił ubezpieczonych do ubezpieczeń 

społecznych, a nowy przepis art. 83 ust. 1 pkt 1a daje ZUS-owi podstawę prawną do wydania 

decyzji ustalającej płatnika składek.  

Analogicznie nowy przepis art. 38a ust. 2 wstecznie pozwala ZUS-owi sporządzać z 

urzędu dokumenty za ustalonego przez siebie płatnika składek. 

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan Marcin Zieleniecki na 67 

posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 19.04.2017 r. 

potwierdził, że bez wprowadzenia omawianych zmian prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

nie będzie miał niezbędnych instrumentów prawnych, które mógłby zastosować w sprawie 

afery outsourcingu pracowniczego, poza wystąpieniem do sądu powszechnego o stwierdzenie 

pozorności umowy outsourcingu pracowniczego, a przeto nieważności tej umowy, ale trwa to 

latami (patrz video z nagrania z posiedzenia komisji godz. 14:38). Jednak poszkodowanym 

przedsiębiorcom nie jest znany żaden wyrok sądu cywilnego wydany w tej sprawie. Nadto 

wydaje się, że umowa pozorna nie może być nieważna.  

Wiceminister Marcin Zieleniecki potwierdził też, że proponowane zmiany prawa są 

efektem ustaleń raportu Najwyższej Izby Kontroli z września 2016 r. Raport oparto na 

ustaleniach wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli ze stycznia 2016 r., w tym 

znak LWR.410.029.01.2015, P/14/11, w którym stwierdzono wiele nieprawidłowości Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Skoro ZUS bez tych nowych przepisów decyzją sam ustala płatnika składek i sporządza 

z urzędu dokumenty za ustalonego przez siebie płatnika składek, to po co wprowadzać art.  38a 

ust. 1 i 2 oraz art. 83 ust. 1 pkt 1a? Wymaga to wyjaśnienia. ZUS wydaje też nieuczciwym 

agencjom zatrudnienia decyzje o niepodleganiu ubezpieczonych ubezpieczeniom społecznym 

z tytułu zatrudnienia w tej agencji, czyli podmiotowi nie będącemu według ZUS płatnikiem. 

Podsumowując należy rozważyć, czy zgodnie z Kodeksem postępowania 

administracyjnego, który zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych ma zastosowanie w sprawie (w sprawach uregulowanych ustawą 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi 

inaczej), Zakład możne wydać decyzje podmiotowi, który nie jest stroną w sprawie i być może 

poza zakresem ustawowych kompetencji ZUS? 

Porozumienie uważa, że władza publiczna powinna szybko całościowo uregulować 

sprawy outsourcingu pracowniczego, gdyż w innym przypadku w dalszym ciągu powstawać 

mogą problemy z funkcjonowaniem outsourcingu pracowniczego.   
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Nowe przepisy mogą mieć też zastosowanie do innych sytuacji, np. do uznania za 

płatnika składek ustalonego przez ZUS zleceniodawcę w sytuacji zawarcia przez 

zleceniobiorcę kilku umów zleceń z różnymi zleceniodawcami. Realnie ZUS będzie mógł 

wybrać zleceniodawcę z najwyższą kwotą wynagrodzenia i łatać w ten sposób budżet ZUS-u. 

Pogląd w tym zakresie wyrażony przez dr Wojciecha Bardzkiego wiceprzewodniczącego Rady 

Dialogu Społecznego może być zasadny. 

 

Według wyjaśnień udzielonych przez wiceministra Marcina Zielenieckiego nowe 

przepisy art. 38a ust. 2 do 6 mają na celu dobro poszkodowanych przedsiębiorców w aferze 

outsourcingowej. W tym zakresie pomija się istotną okoliczność, że Prokuratura Regionalna 

we Wrocławiu Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo sygn. akt 

RP I Ds. 16.2016 dotyczące afery outsourcingu pracowniczego, przejęte z Prokuratury 

Okręgowej we Wrocławiu Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej sygn. akt VI Ds. 94/12, 

w którym członkowie Porozumienia mają status osób pokrzywdzonych. Odrębnym śledztwem 

prokuratura objęła transfery za granicę znacznych kwot środków finansowych na szkodę 

interesu publicznego i pokrzywdzonych przedsiębiorców. Chodzi o dziesiątki milionów 

złotych, które według członków Porozumienia mogą być zaliczone na poczet orzeczonych 

zaległości składkowych pokrzywdzonych polskich małych i średnich przedsiębiorców.  

Z pisma Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lipca 2015 r. l. dz. KR-PG-

2031/2015/PW do posłanki Pani Józefy Hrynkiewicz wynika, że w sprawie outsourcingu 

pracowniczego prokuratura do lipca w 2015 roku dokonała zabezpieczenia majątkowego w 

wysokości nie mniejszej niż 7.788.980 zł i pięć poręczeń majątkowych na kwotę 2.110.000 zł, 

czyli łącznie na kwotę około 9,9 mln zł, które według członków Porozumienia mogą też być 

zaliczone na poczet orzeczonych zaległości składkowych. 

Afera outsourcingu pracowniczego nie mogłaby zaistnieć bez udziału urzędników, w 

tym ZUS i organów podatkowych. Potwierdza to Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która 

22 listopada 2016 roku na zlecenie Prokuratury Krajowej wszczęła w tej sprawie śledztwo sygn. 

PO II Ds. 140.2016 w związku z krytycznym raportem Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. 

Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu 

Pracowniczym przez organy administracji państwowej oraz Poszkodowanych przez SKOK 

Wołomin, któremu przewodniczy Poseł Marek Suski, wspiera 350 polskich przedsiębiorców 

poszkodowanych w aferze outsourcingu pracowniczego. W dniu 4.10.2016 roku ww. Zespół 

podjął decyzję o zleceniu prawnikom sejmowym opracowanie projektu ustawy pozwalającej 

na udzielnie skutecznej pomocy poszkodowanym polskim małym i średnim przedsiębiorcom.  
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Raport Najwyższej Izby Kontroli z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

sprawie outsourcingu pracowniczego został zaprezentowany na posiedzeniu Sejmowej Komisji 

ds. Kontroli Państwowej w dniu 15.11.2016 oraz w dniu 01.12.2016 r. Komisja jednogłośnie 

przyjęła raport NIK-u i uznała, że w tej sprawie doszło do szeregu nieprawidłowości ze strony 

urzędników państwowych i dlatego wystosowała dezyderat numer 1 z dnia 15.12.2016 r. do 

Prezes Rady Ministrów wnioskując o udzielenie niezbędnej pomocy polskim małych i średnim 

przedsiębiorcom poszkodowanym w tej sprawie w celu zachowania miejsc pracy. Już wcześniej 

Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej, tj.: w dniu 10 czerwca 2015 r., podjęła dezyderat 

nr 48, w którym wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o treści, cytuję: „Podjęcie działań 

mających na celu zapobieżenia upadłości przedsiębiorstw i ratowania miejsc pracy. W związku 

z powyższym, Komisja wnosi o kompleksowe rozwiązanie przez Radę Ministrów problemu 

outsourcingu pracowniczego.”  

 Podsumowując należy stwierdzić, że sejmowe komisje wielokrotnie rozpatrując sprawę 

afery outsourcingu pracowniczego uznały za zasadne i celowe udzielenie skutecznej pomocy 

poszkodowanym polskim małym i średnim przedsiębiorcom uznając, że afery tej nie byłoby 

lub jej skutki byłyby znikome, gdyby instytucje publiczne bezzwłocznie wywiązały się z 

ciążących na nich obowiązków, a nie przez lata realnie pozostawały w bezczynności. 

 Telewizja Trwam oraz Radio Maryja wielokrotnie przedstawiając aferę outsourcingu 

pracowniczego (ostatni raz w dniu 19 kwietnia 2017 r.) za zasadne uznały udzielenie skutecznej 

pomocy poszkodowanym polskim małym i średnim przedsiębiorcom, gdyż uznały, że afery tej 

nie byłoby, gdyby instytucje publiczne bezzwłocznie wywiązały się z ciążących na nich 

obowiązków. 

 

Dlatego Porozumienie proponuje: 

 

1. Do art. 5 wprowadzić nowy przepis ust. 10 o treści: 

W stosunku do podmiotów posiadających status osób pokrzywdzonych w śledztwie sygn. akt 

RP I Ds. 16.2016 Zakład zawiesza wszystkie postępowania do czasu zakończenia przez 

Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu śledztwa sygn. akt RP I Ds. 16.2016. 

2. Do art. 4 wprowadzić nowy przepis ust. 4a o treści: 

Odzyskany przez władze publiczne majątek agencji zatrudnienia pochodzący z przestępstwa, 

do których ma zastosowanie art. 4 pkt 2a niniejszej ustawy, Zakład zalicza z urzędu na poczet 

należności z tytułu składek płatnika składek do którego ma zastosowanie art. 10 ust. 5 niniejszej 

ustawy, za okres do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Do czasu dokonania przez Zakład 
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takiego ostatecznego zaliczenia Zakład zawiesza postępowania administracyjne i egzekucyjne 

prowadzone wobec płatników składek i nie nalicza za okres zawieszenia odsetek za zwłokę.  

 

Uzasadnienie 

Chciałbym sprostować nieuzasadnioną opinię Przewodniczącej Rady Dialogu 

Społecznego pani Joanny Wójcik-Tarnowskiej zaprezentowaną na 67 posiedzeniu na Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 19.04.2017 r., że bez wprowadzenia 

omawianych zmian prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych musiałby oddać nieuczciwym 

agencjom p. Zdzisława Kmetki zapłacone składki (patrz video z nagrania z posiedzenia komisji 

od godz. 14:04 do 14:17), gdyż agencje te według ministra finansów mają zaległości podatkowe 

w podatku od towarów i usług w wysokości 66 mln zł należności głównej (z art. 108 ustawy z 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) i dlatego ewentualne nienależnie uiszczone 

składki powinny być z urzędu zaliczone na poczet istniejących zaległości podatkowych agencji, 

a tym samym nie powinny być zwrócone nieuczciwym agencjom zatrudnienia. 

Raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2016 r. oparto na ustaleniach wystąpienia 

pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli ze stycznia 2016 r. nr LWR.410.029.01.2015, P/14/11 

dotyczącego afery outsourcingu pracowniczego świadczonego przez agencje zatrudnienia 

powiązane z p. Zdzisławem Kmetko, tj.: Centrum Niderlandzkie spółka z o.o., Royal spółka z 

o.o., K.U.K.-E.F.l. INTERNATIONALE LOGISTIK + HANDELS + BETEILIGUNGS + 

VERWLTUNGS Polska spółka z o.o. Oddział Wrocław i Przedsiębiorstwo Amerykańsko-

Polskie „SAC-MET” spółka z o.o., a za lata z przed 2010 r. też K.U.K. INTERNATIONALE 

LOGISTIK + HANDELS GMBH Oddział Wrocław. 

Na str. 20 ww. wystąpienia pokontrolnego zawarto następujące informacje, cytuję: 

W dniu 28 czerwca 2010 r. do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej skierowano 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Z.K. przestępstw polegających na uporczywym 

zgłaszaniu nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość oraz 

uchylaniu się od obowiązku opłacania składek, tj. o czyny określone w art. 218, 219, 271 w związku z 

art. 286 Kodeksu karnego. W zawiadomieniu wskazano, iż należności za okres od kwietnia 2000 r. do 

maja 2010 r. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynosiły bez odsetek 5.725.526,37 zł, przy czym 

płatnik nie dokonał żadnej wpłaty tytułem zadeklarowanych składek. 

W dniu 10 października 2012 r. opracowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu 

przestępstwa przez Prezesa Zarządu […] Sp. z o.o. polegającego na nieodprowadzaniu należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku których na dzień 24 września 2012 r. zaległość za 
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okres od listopada 2011 r. do sierpnia 2012 r. wynosiła 13.789.161,17 zł (bez odsetek) i przywłaszczeniu 

części składek, tj. o czyn z art. 284 Kodeksu karnego. (dowód: akta kontroli str.649-666) 

W dniu 27 grudnia 2012 r. Oddział sporządził zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez 

osoby reprezentujące R.[…] Sp. z o.o., tj. Prezesa Zarządu oraz Z.K., polegających na: [1] prowadzaniu 

w błąd co do istnienia po stronie spółki wierzytelności wobec Oddziału w kwocie 310.240.000,00 zł i 

usiłowaniu uzyskania nienależnej korzyści majątkowej w postaci zaliczenia własnych wymagalnych 

zobowiązań składkowych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 62 zatrudnianych pracowników za 

okres od listopada 2011 r. do września 2012 r. na poczet nieistniejącej wierzytelności pieniężnej, co 

stanowiło czyn z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, [2] uporczywym naruszaniu praw 8.179 osób 

wynikających z ubezpieczenia społecznego poprzez nieodprowadzanie należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieprzekazywaniu wymaganych dokumentów zgłoszeniowych, 

tj. o czyny z art. 218 § 1a i 219 Kodeksu karnego. (dowód: akta kontroli str. 667-673) 

Postępowania prowadzone w ww. sprawach w związku ze skierowanymi zawiadomieniami o 

przestępstwach nie zostały dotychczas zakończone. 

 

Na str. 29 ww. wystąpienia pokontrolnego zawarto następujące informacje, cytuję: 

Decyzje o wyłączeniu z ubezpieczeń w R.[…] Sp. z o.o. zostały wydane przed uprawomocnieniem się 

decyzji o podleganiu ubezpieczeniu u przedsiębiorcy. Działanie to było niezgodne z trybem 

postępowania ustalonym przez Centralę ZUS w piśmie z dnia 24 lipca 2013 r., w którym wskazano, że 

należało wydawać decyzję o podleganiu ubezpieczeniu u przedsiębiorcy, a po jej uprawomocnieniu 

dokonywać wyrejestrowania ubezpieczonego z firmy świadczącej usługi outsourcingowe. Zaś sąd w 

postępowaniu nie zakwestionował przyjętej przez Oddział zasady równoczesnego wydawania decyzji. 

Oddział wydał decyzje o podleganiu ubezpieczeniu u przedsiębiorcy bez wydania i 

uprawomocnienia się decyzji w sprawie niepodlegania ubezpieczonych ubezpieczeniu w K.U.K.- E.F.I. 

[…] Sp. z o.o. Było to związane z ustaloną przez Centralę ZUS w powołanym wyżej piśmie z dnia 24 

lipca 2013 r. procedurą… . 

 

W odpowiedzi na pytanie posła p. Piotra Pyzika zastępca Głównego Inspektora Pracy 

Dariusz Mińkowski pismem nr GG-495-710W-1-3/20 17 z dnia 31 marca 2017 r. potwierdził, 

że kontrole PIP oszukańczych agencji zatrudnienia w sprawie outsourcingu pracowniczego 

trwały od 2010 r. (str. 1) i w 2010 r. poinformowano o tym Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych O/Wrocław, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu i Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego. Skierowano też do prokuratury zawiadomienie o 

popełnieniu przestępstwa. Śledztwo w tej sprawie trwa od 2010 r. do dziś. (str. 2).  

W tej odpowiedzi potwierdzono, że „już w drugiej połowie 2012 r. PIP uzyskała 

informacje o nieprawidłowym stosowaniu przepisu art. 23[1] kodeksu pracy przez spółkę 
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Royal”, trzecią z kontrolowanych spółek Z. Kmetki, oraz, cytuję: „PIP nie ma uprawnień do 

ingerowania w treść umów biznesowych, a tym bardziej do stwierdzania ich nieważności. Ustalenia 

istnienia stosunku pracy jest zastrzeżone dla niezawisłego sądu” (str. 3). 

Na str. 9 ww. odpowiedzi wskazano, że cytuję: „zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o PIP 

inspektor pracy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić marszałka województwa o stwierdzonych 

przypadkach naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, …” 

 

Gdyby oszukańcze agencje bezzwłocznie wykreślono z rejestru KRAZ i gdyby ZUS, 

organy podatkowe oraz prokuratura bezzwłocznie podjęły skuteczne działania wobec tych 

oszukańczych agencji, to do afery tej nie doszłoby. W tej sprawie istotnym jest okoliczność, że 

ZUS i organy podatkowe wielokrotnie udzielały poszkodowanym przedsiębiorcom informacji, 

że agencje te prawidłowo wywiązują się ze swoich obowiązków pracodawcy i wydawały tym 

agencjom zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek i podatków, które następnie 

agencje te okazywały poszkodowanym przedsiębiorcom. 

 

Na str. 10 ww. wystąpienia pokontrolnego NIK wskazano, cytuję: „Ponadto odbyły się 

również spotkania z udziałem przedstawicieli organów podatkowych, Państwowej Inspekcji Pracy, 

Policji oraz Prokuratury 28-29 listopada 2013 r. oraz 19 lutego 2014 r. W ramach tych spotkań 

uzgodniono, między innymi, że wszystkie podmioty w ramach prowadzonych postępowań będą 

konsekwentnie stały na stanowisku, iż kontrakty zawierane z firmami świadczącymi usługi 

outsourcingowe nie mogły skutkować przejściem pracowników na nowego pracodawcę w trybie art. 

23[1] Kodeksu pracy.”  Czy możliwe jest, że realnie była to zmowa urzędnicza? 

Najwyższa Izba Kontroli uznała, że przyjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych a 

priori tezy o nieskuteczności zawartej przez stronę umowy z agencją outsourcingową jest 

niewłaściwe, gdyż w każdej z indywidualnych spraw dotyczących pracodawców i 

zatrudnianych przez nich pracowników podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 

społecznemu w przypadku sporu na tym tle orzekać powinien wyłącznie sąd, gdyż umowy 

zawierane z przedsiębiorcami mają indywidualny charakter i mogą opierać się na różnych 

przesłankach, gdyż nie są zawierane zbiorowo i dlatego orzecznictwo nie musi być jednolite.  

Uznanie w każdej indywidualnej sprawie za płatnika składek podmiotu oferującego 

usługi z zakresu tzw. outsourcingu pracowniczego lub przedsiębiorcy, z którym podpisana 

została umowa outsourcingu pracowniczego powinno być potwierdzone prawomocnym 

wyrokiem Sądu Pracy o nieistnieniu stosunku pracy osób zatrudnionych z agencją zatrudnienia 

i prawomocnym wyrokiem Sądu Pracy o istnieniu stosunku pracy tych osób z pokrzywdzonym 
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przedsiębiorcą, gdyż ocena prawna w tym zakresie należy do Sądu Pracy, a powództwo sądowe 

w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym ograniczone jest zakresem decyzji ZUS i 

dlatego nie powinno wykraczać poza zakres decyzji, tj. nie może rozstrzygać spraw z zakresu 

stosunku pracy, do którego rozstrzygania upoważniony jest tylko Sąd Pracy (Sąd Rejonowy) i 

który to zakres (stosunek pracy) decyzja ZUS nie obejmuje, gdyż ZUS nie posiada kompetencji 

do dokonywania ocen w tym zakresie.  

Dlatego przed wydaniem takich decyzji ZUS powinien dysponować prawomocnymi 

wyrokami Sądu Pracy orzekających o istnieniu stosunku pracy przedmiotowych osób z 

poszkodowanymi przedsiębiorcami. Ponieważ takich wyroków ZUS nie przedłożył i nie 

wskazał, to według Najwyższej Izby Kontroli decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

tym zakresie wydano z istotnym z naruszeniem prawa.  

 

Zarzuty jakie się stawia 350 poszkodowanym przedsiębiorcom powinny mieć również 

zastosowanie do każdej osoby zatrudnionej w każdej agencji zatrudnienia, a nawet do wielu 

innych firm nie będących takimi agencjami, gdyż ZUS, urzędy skarbowe i sądy ubezpieczeń za 

płatnika składek uznają tę firmę, dla której w ostatecznym rozrachunku praca jest świadczona, 

a nie tę firmę, która zawarła umowę o pracę z pracownikiem. Przykładem tego jest outsourcing 

kasowy: urzędów skarbowych, ponad tysiąca gmin, starostw i kilku sądów okręgowych, gdzie 

praca osób zatrudnionych w agencjach pracy świadczona jest na rzecz tych instytucji, bez 

przekazania realnie żadnych środków materialnych, np. w postaci lokalu i zaplecza socjalnego.  

Z kolei w przypadku świadczenia usług ochrony mienia i sprzątania realnie nie ma 

żadnych środków materialnych do przekazania, gdyż system monitoringu, lokale, zaplecze 

socjalne cały czas pozostają własnością użytkownika lokalu i praca taka wykonywana jest pod 

kierownictwem pracowników użytkowników tych obiektów.  

Gdyby ZUS zastosował takie oceny prawne równo wobec wszystkich, to powinien sam 

wydać sobie decyzję, że ZUS jest płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne od wynagrodzeń wypłaconych osobom zatrudnionym przy ochronie i sprzątaniu 

obiektów użytkowanych przez ZUS.  

 

Analogicznie organy podatkowe powinny wydać sobie i ZUS-owi decyzje o zaległości 

w opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizyczny od wypłaconych wynagrodzeń. 

 

Gdyby ZUS i organy podatkowe stosowały konstytucyjną zasadę równości wszystkich 

wobec prawa, to za płatnika składek 750 tys. osób pracowników zatrudnionych we wszystkich 



agencjach zatrudnienia powinny uznać  te firmy, dla których agencje te świadczyły,  pracę, a nie 

te agencje. Jednak stosowanie prawa w tym zakresie w ładza publiczna ogranicza wy łącznie do 

pracowników zatrudnionych w agencjach zatrudnienia powi ązanych ze Z. Kmetko, czym w 

sposób rażący narusza przepis art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym, cytuj ę : „ Wszyscy 

sq wobec prawa równi. Wszyscy majq prawo do równego traktowania przez w ładze publiczne „ oraz 

art. 2 Konstytucji RP o tre ści, cytuj ę : „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pa ństwem 

prawnym, urzeczywistniaj ącym zasady sprawiedliwo ści spolecznef". 

Zarzuty jakie się  stawia 350 poszkodowanym polskim przedsi ębiorcom powinny mieć  

też  zastosowanie do tych pracowników, którzy nigdy nie byli zatrudnieni w żadnej agencji 

zatrudnienia, np.: zatrudnionych w firmach ochraniaj ących budynki użytkowane przez ZUS, 

organy podatkowe i sądy. Również  w takich przypadkach ZUS i organy podatkowe powinny 

uznać  pracowników tych firm ochroniarskich za pracowników ZUS-u, organów podatkowych 

i sądów, czego nie czyni ą  z naruszeniem art. 2 i art. 32 ust. I Konstytucji RP, nierówno traktuj ąc 

podmioty prawa, gdyż  tylko przedsiębiorców, którzy zawarli umowy z agencjami zatrudnienia 

powiązanymi ze Z. Kmetko, uznaj ą  za płatników składek na tej podstawie, że przedsiębiorcy 

ci są  ostatecznymi bereficjentami świadczonej na ich rzecz pracy, a w stosunku do pozosta łych 

przedsiębiorców zatrudniaj ących 750 tys. pracowników agencji zatrudnienia tak nie czyni ą  

mimo tego, że te podmioty tek są  ostatecznymi beneficjentami świadczonej na ich rzecz pracy. 

eá 

bOIŁAj€A NDAUWy Ni 09901 
49-306 Brzeg, ul. IJlaw8Ji.  79 

Załączniki: 

1. Dezyderat nr I Sejmowej Komisji ds. Kontroli Pa ństwowej z 15 grudnia 2016 r.. 

2. Dezyderat nr 48 Sejmowej Komisji ds. Kontroli Pa ństwowej z 10 czerwca 2015 r. 

3. Pismo z dnia 15 lipca 2015 r. Komendanta G łównego Policji 1. dz. KR-PG-

2031/2015/PW. 

4. Pismo z dnia 31 marca 2017 r. zastępcy Głównego Inspektora Pracy Dariusza 

Mińkowskiego nr GG-495-7 10W-1-3/20 17. 
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Dezyderat nr I 
Komisji do Spraw Kontroli Pa ństwowej 

do Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie outsourcingu pracowniczego 

uchwalony na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. 

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniach w dniach 15 listopada i 

1 grudnia 2016 r. rozpatrzy ła Informacj ę  Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli 

prawidłowości działań  Zakładu Ubezpiecze ń  Społecznych i organów podatkowych w zakresie 

ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenia spo łeczne i należności podatkowych 

wynikających z zatrudniania pracowników w ramach umów outsourcingowych. 

Komisja jednogłośnie przyj ęła powyższą  informację . 

Wyniki kontroli NIK wykazały, że Zakład Ubezpieczeń  Społecznych i organy 

podatkowe nie były przygotowane, aby skutecznie reagowa ć  na negatywne zjawiska zwi ązane 

z brakiem należnych wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia spo łeczne i podatków oraz 

przeciwdziałać  ich skutkom. 

Działania organów państwa były opieszałe i spóźnione. W materiałach Najwyższej 

Izby Kontroli, Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa 

Finansów brak jest informacji o poci ągnięciu do odpowiedzialno ści osób, które w 

niewłaściwy sposób wykonywały swoje obowi ązki. 

Komisja uważa, że wymienione w informacji instytucje powinny czynnie 

współpracować  z prokuraturą, aby doprowadzić  do ukarania osób, które przy zawieraniu 

umów outsourcingowych pope łniły przestępstwo. 

Komisja stoi na stanowisku, i ż  w toczących si ę  postępowaniach w Zakładzie 

Ubezpieczeń  Społecznych i urz ędach skarbowych powinno dokonywać  się  indywidualnej 

oceny zawartych umów outsourcingowych. 

Komisja uważa ponadto, że we wszystkich tego rodzaju post ępowaniach należy brać  

pod uwagę  interes społeczny, a w szczególno ści: zachowanie miejsc pracy, pomoc dla 

uczciwych pracodawców i ochron ę  pracowników, którzy łącznie z pracodawcą  wroszą  

składki na ubezpieczenie społeczne stanowi ące podstawę  ich przyszłej emerytury. 

Przewodniczący Komisji 

(-) Wojciech Szarama 



Dezyderat nr 48 
Komisji do Spraw Kontroli Pa ństwowej 

do Prezesa Rady Ministrów 
W sprawie outsourciugu pracowniczego 

uchwalony na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r. 

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. 

zapoznała się  z informacjami Prezesa Zak ładu Ubezpieczeń  Społecznych, Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów w sprawie prowadzonej przez Zak ład 

Ubezpieczeń  Społecznych i organy podatkowe kontroli polskich przedsi ębiorstw 

poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym. Komisja wys łuchała także przedstawicieli 

tych przedsiębiorstw. 

W wyniku przedstawionych informacji oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 

wyraża zaniepokojenie skal ą  występującego zjawiska. 

Zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia spo łeczne oraz zad łużenia podatkowe 

przedsiębiorstw w ocenie Komisji wymagają  podj ęcia działań  maj ących na celu zapobie żenie 

upadłości przedsiębiorstw i ratowanie miejsc pracy. 

W związku z powyższym, Komisja wnosi o kompleksowe rozwi ązanie przez Radę  
Ministrów problemu outsourcingu pracowniczego. 

Przewodniczący Komisji 

(-) Mariusz B łaszczak 



Warszawa, dnia 	lipca 2015 roku 
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

L ciz. KR.PQ631 1201 5/PW 	 Egz. nr 1 

Poseł  na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Pani Józefa HRYNKIEWICZ 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie braku 

merytorycznej reakcji organów ścigania na nieprawid łowości wskazywane przez Panią  

w poprzednim pi śmie z dnia 17 lutego 2015 roku dotyczącym „wyłudzania Środków 

pieniężnych od polskich pracodawców" uprzejmie informuj ę  Panią  Poseł , 

iż  funkcjonariusze Policji realizują  nałożone na nich ustawowe zadania zgodnie 

z należytą  starannością  oraz ogromnym zaanga żowaniem popartym merytorycznym 

przygotowaniem. 

Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować  Pani za troskę , jaką  obdarza Pani 

pokrzywdzonych w wyniku prowadzonego procederu przest ępczego, którego dotyczyły 

przekazane przez Pani ą  informacje, a także za zaangażowanie jakie wykazuje Pani 

pełniąc funkcję  Posła Rzeczypospolitej Polskiej, czego efektem jest skierowana do mnie 

korespondencja. Zapewniam, te Pani apele nie pozostają  bez odpowiedzi. 

W wyniku podjętych czynności służbowych, a także w oparciu o zgromadzone 

materiały ź ródłowe Wydział  Dochodzeniowo - Ś ledczy Komendy Wojewódzkiej Policji 

we Wrocławiu w opisywanym przez Panią  Poseł  procederze przestępczym prowadzi 

ś ledztwo RSD-21113, które nadzorowane jest przez Prokuratur ę  Okręgową  

we Wrocławiu sygn. akt VI Ds. 94112. Podejrzanym w przedmiotowej sprawie jest 

Zdzisław Kmetko, który jest g łównym sprawcą  opisywanego przez Panią  procederu 

przestępczego. Przedmiotowe postępowanie przygotowawcze dotyczy działalności 

( 



grupy przestępczej, która na terenie Polski, a także Niemiec i Szwajcarii doprowadzi ła 

wiele osób oraz Skarb Pa ństwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, 

w ten sposób, że wprowadzała w błąd przedstawicieli różnych podmiotów 

gospodarczych co do zamiaru opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne, odprowadzania zaliczek od dochodów osób fizycznych do właściwych 

urzędów skarbowych oraz innych nale żności publicznoprawnych. Swoim dzia łaniem 

spowodowała uszczuplenie na szkodę  w/w w kwocie nie mniejszej niż  61.000.000 

złotych, jak również  przeprowadzi ła szereg operacji finansowych w celu utrudnienia 

stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych. Do chwili obecnej 

w powyższej sprawie zatrzymano 13 osób, wobec których zastosowano środki 

zapobiegawcze w postaci: tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec 

6 osób, zakaz zajmowania stanowiska w spó łkach prawa handlowego wobec 5 osób, 

7 dozorów policyjnych, 10 zakazów opuszczania kraju I zatrzymania paszportu, 

5 zakazów kontaktowania się  z osobami współpodejrzanymi, 5 poręczeń  majątkowych 

w łącznej wysokości 2.110.000 złotych. Dokonano również  zabezpieczenia 

wysokości nie mniejszej jnik 7.788.90z łotch, 

7 pojazdów osobowych O łącznej wartości nie mniejszej ni ż  500.000 złotych. W wyniku 

podjętych czynności związanych z ustaleniami majątkowymi „.w 2013 roku 

zabezpieczono nieruchomości jak I ruchomości na kwotę  ponad 6900.000 złotych, 

natomiast w 2014 roku zabezpieczono mienie o warto ści 876.344 złotych. _Obecnie 

trwają  czynności procesowe zmierzaj ące do zabezpieczenia nieruchomo ści na terenie 

Niemiec I A nhllii. W przedmiotowej sprawie poszukuje si ę  listami gończymi4 osoby 

(W tym Zdzisława Kmetko), za którymi Prokurator prowadz ący ś ledztwo wydał  

Europejskie Nakazy Aresztowania. Ponadto Prokurator w zwi ązku z popelnieniem 

przez Zdzisława Kmetko i inne osoby na terytorium Polski czynu zabronionego zwróci ł  

się  do elnioskiem ekstradycyjnym. W chwili obecnej trwa procedura 

ekstradycyjna dotycząca jego osoby. Nadmieniam równie ż, iż  prowadzone 

w przedmiotowej sprawie ś ledztwo swoim zakresem podmiotowym, a tak że 

przedmiotowym obejmuje również  osoby pokrzywdzone dzia łalnością  outsourcingową , 

które prowadzą  działalność  gospodarczą  na terenie województw wymienionych w Pani 

poprzednim piśmie, a więc łódzkiego, warmi ńsko-mazurskiego oraz podkarpackiego. 
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Dlatego tek, w celu zapewnienia prawid łowej realizacji zada ń  organów ścigania 

proszę  Panią  Poseł  o przekazanie będącej w Pani posiadaniu dokumentacji, dotycz ącej 

opisywanego procederu przest ępczego, do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu 

lub tek do Wydziału Dochodzeniowo-.Ś ledczego Komendy Wojewódzkiej Policji 

we Wrocławiu, które z pełnym zaangażowaniem zweryfikuj ą  uzyskane materiały 

pod kątem ich wykorzystania procesowego, a które w rezultacie mog ą  przyczynić  

się  do wzmocnienia zebranych dotychczas dowodów w przedmiotowej sprawie, 

a także do pełnego wyeliminowania procederu przestępczego. 

W tym miejscu zwracam się  również  z prośbą  do Pani Poseł , o poinformowanie 

osób pokrzywdzonych, z którymi posiada Pani kontakt, aby w przypadku gdy posiadane 

przez nie materia ły dotyczyły nowych zdarzeń  dotyczących dzia łalności outsourcingowej 

mogących skutkować  odpowiedzialnością  karną, złożyły oficjalne zawiadomienie 

o popełnionym przestępstwie wraz z dokumentami źródłowymi do właściwej miejscowo 

jednostki Policji, która na ich podstawie niezw łocznie podejmie okreś lone przepisami 

prawa czynności służbowe. Materiały, o których wspomniałem powyżej można również  

przekazać  do Wydzia łu do walki z Przestępczością  Gospodarcza[ Biura S łużby 

Kryminalnej KGP, który także w ramach kompetencji merytorycznych niezwłocznie 

podejmie działania wynikające z realizacji zada ń . 

k 

w w2e ż . 
Egz. nr 1 - adresat 
Egz. nr 2 - a/e 
Sporz.twyk, - P. Wróbel 
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Warszawa, 2  marca 2017 r. 

Pan 

Piotr Pyzik 

Poseł  na Sejm RP 

Klub Parlamentarny 

Prawo i Sprawiedliwo ść  

Odpowiadając na pytanie zg łoszone przez Pana Posła podczas posiedzenia 

Sejmu RP poświęconego Sprawozdaniu G łównego Inspektora Pracy z dzia łalności 

Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r., dotyczące outsourcingu pracowniczego, uprzejmie 

informuję : 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi ła zgodnie z ustawowymi kompetencjami 

działania kontrolno - nadzorcze wobec podmiotów zale żnych od Zdzis ława K. W latach 

2010 - 2015 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili 16 kontroli w ww. podmiotach, w tym w: 

• Centrum Niderlandzkim Sp. z o.o., Wroc ław, ul. P łk. Dąbka 15 - 2 kontrole 

w okresie 2010-2012 r.; 

• K.U.K. INTERNATIONALE LOGISTIK + HANDELS GMBH Oddzia ł  Wrocław, 

ul. Płk. Dąbka 15-6 kontroli w okresie 2010-2012 r.; 

• Royal Sp. z o.o., Wroc ław, ul. P łk. Dąbka 15 —5 kontroli w 2012 r.; 

• K.U.K.-E.F.l. INTERNATIONALE LOGISTIK + HANDELS + BETEILIGUNGS + 

VERWLTUNGS Polska Sp. z o.o. Oddzia ł  Wrocław, ul. Synów Pu łku 4 - jedna 

skuteczna kontrola w 2013 r. oraz 2 kontrole, w czasie których odmówiono 

udostępnienia kontrolującym dokumentów do kontroli. 



W wyniku kontroli inspektorzy pracy stosowali ś rodki prawne przewidziane ustawą  z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o Pa ństwowej inspekcji Pracy. 

Warto wspomnieć , że w dniu 22 listopada 2012 r. w siedzibie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wroc ławiu zorganizowano spotkanie przedstawicieli różnych 

urzędów, w czasie którego omawiano m.in. przypadek firmy ROYAL Sp. z o.o. 

W spotkaniu wzię li udzia ł  przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji we Wroc ławiu, 

Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych i Dolno ś ląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

W li połowie 2012 r. zaczęły docierać  do Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu informacje, z których wynika ło uzasadnione podejrzenie, że przepis art. 231  Kp 

w ww. spó łce nie był  stosowany prawid łowo, w tym niezgodnie z jego funkcj ą  ochronn ą  

wobec pracowników, a ponadto w z łej wierze, tj. bez faktycznego zamiaru po stronie 

podmiotu „przejmuj ącego" wejścia w pełnię  praw i obowiązków pracodawcy okre ś lonych 

przez Kodeks pracy, a jedynie z zamiarem pe łnienia funkcji właściwych dla biura 

rachunkowego i pośrednika w wypłacaniu wynagrodze ń . 

Kontrola tych zagadnie ń  w firmie ROYAL Sp. z o.o. we Wroc ławiu została 

rozpoczęta pod koniec września 2012 r., jednak dopiero na przełomie grudnia 2012 r. 

i stycznia 2013 r. inspektorzy pracy poczynili kluczowe ustalenia kontrolne. Zwi ązane 

to było z tym, iż  zarząd nad spółką  przej ął  powołany przez sąd zarządca przymusowy, 

dzięki czemu inspektorzy uzyskali dostęp do niezbędnego materia łu dowodowego. 

W wyniku kontroli stwierdzony zosta ł  mechanizm dzia łania, mający na celu uzyskanie 

korzyści majątkowych, a de facto polegający na prowadzeniu pod pozorem outsourcingu 

działalności na szkodę  nie tylko pracowników, ale tak że Skarbu Pa ństwa. 

W dniu 22 lutego 2013 r. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wroc ławiu, 

odpowiadając na pytanie Zastępcy Dyrektora Oddzia łu Zakładu Ubezpieczeń  

Społecznych we Wroćławiu, wyrazi ł  opinię  co do przesłanek zawierania umów 

outsourcingowych przez spó łkę  ROYAL. Opinia ta została oparta na ustaleniach kontroli 

i mia ła na celu zasygnalizowanie problemu omijania przepisów prawa pracy oraz 

nierealizowania zobowiązań  publicznoprawnych. Należy przy tym pamiętać , że organy 

Państwowej Inspekcji Pracy nie maj ą  uprawnień  do ingerowania w treść  umów 

biznesowych, a tym bardziej do stwierdzania ich niewa żności. Ustalenie istnienia 

stosunku pracy mi ędzy konkretnymi podmiotami jest zastrze żone dla niezawis łego sądu; 

tego rodzaju porady prawne otrzyma ło w okręgowych inspektoratach pracy wielu 

pracowników poszkodowanych przez podmioty zale żne od Zdzisława K. 
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o dołączeniu do toczącego się  ś ledztwa zawiadomienia Pa ństwowej Inspekcji Pracy 

złożonego w 2010 r. 

W kolejnych miesiącach inspektorzy pracy nadal wspó łpracowali zarówno 

z prokuratorem prowadz ącym przedmiotowe ś ledztwo, jak i innymi zaanga żowanymi 

w sprawę  organami. Np, w dniu 28 listopada 2013 r. odby ło się  robocze spotkanie 

przedstawicieli ZUS Oddzia ł  we Wrocławiu oraz PIP, w czasie którego ustalono, 

że - celem zachowania zbie żności udzielanych pracownikom informacji - tre ść  

odpowiedzi na skargi pracownicze w zakresie uprawnie ń  wynikaj ących z ubezpiecze ń  

społecznych będzie uzgadniana z ZUS (np. porównanie okresów rejestracji w systemie 

ubezpieczeń  społecznych z okresami zatrudnienia wynikaj ącymi z akt osobowych). 

Z kolei w dniu 29 listopada 2013 r., w zwi ązku z zaproszeniem skierowanym przez 

prokuratora Prokuratury Okr ęgowej, na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji odby ło się  

spotkanie, w którym udzia ł  wzięło 2 prokuratorów prowadzących sprawę , przedstawiciele 

Policji (W tym wydziału ds. walki z przestępczością  gospodarczą), kierownictwo 

wrocławskiej izby Skarbowej, Zak ładu Ubezpieczeń  Społecznych oraz przedstawiciele 

CIP we Wrocławiu. 

W lutym i czerwcu 2014 r. zorganizowano w Okr ęgowym Inspektoracie Pracy we 

Wrocławiu kolejne spotkania z udzia łem kierownictwa OlP, przedstawicieli Prokuratury 

Okręgowej we Wrocławiu, wroc ławskiej Izby Skarbowej oraz Oddzia łu ZUS. 

Dalsze dzia łania prowadzone były przez Państwową  Inspekcję  Pracy zgodnie 

z posiadanymi kompetencjami ustawowymi, we wspó łpracy z Prokuraturą  oraz innymi, 

wskazanymi wyżej organami zaangażowanymi w przedmiotową  sprawę . 

O szczegółach prowadzonych przez Państwową  Inspekcję  Pracy kontroli 

w podmiotach zale żnych od Zdzis ława K. informowali śmy Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Ministra Finansów. Stosowna informacja przekazana zosta ła również  

Marszałkowi Sejmu oraz Komisji do Spraw Kontroli Pa ństwowej. 

Reasumując, działania podjęte przez Pa ństwową  Inspekcję  Pracy wobec grupy 

podmiotów zależnych od Zdzisława K. pozwoli ły na ujawnienie procederu outsourcingu 

pozorowanego. Obowi ązujące przepisy prawa pracy nie przewiduj ą  szczególnych 

regulacji dotyczących outsourcingu, który nie jest sam w sobie dzia łaniem nielegalnym 

I nie powoduje naruszania praw pracowniczych. Problem powstaje w przypadku 

outsourcingu pozorowanego, tj. gdy pracodawca tylko formalnie przestaje by ć  

pracodawcą  dla pracowników przejmowanych przez firm ę  outsourcingową , faktycznie 
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wymagaj ących wpisu do rejestru podmiotów świadczących usługi agencji zatrudnienia 

(KRAZ), potwierdzonego odpowiednim certyfikatem. 

W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 479 kontroli z zakresu przestrzegania 

przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z czego 

48 na terenie województwa ś ląskiego oraz 465 kontroli z zakresu pracy tymczasowej 

(54 na terenie województwa ś ląskiego). 

Z roku na rok ujawniamy coraz wi ęcej nielegalnych agencji zatrudnienia (w 2015 r. 

- 49, w 2016 r. - 51). W województwie ś ląskim w 2015 r. ujawniono 5, a w 2016 r. a ż  12 

nielegalnych agencji zatrudnienia, Jak wskazuj ą  inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Katowicach, niewątpliwy wpływ na zwiększenie wykrywalności 

podmiotów świadczących nielegalnie us ługi agencji zatrudnienia ma coraz wi ększe 

doświadczenie inspektorów pracy oraz koncentracja uwagi na ró żnicach pomi ędzy pracą  

tymczasową  a outsourcingiem. 

Sygna ły o nieprawid łowościach otrzymujemy g łównie od osób wnoszących skargi, 

ale także w wyniku monitoringu mediów, prowadzonego w każdym okręgowym 

inspektoracie pracy przez wyznaczonych inspektorów pracy. Niestety inspektorzy mog ą  

dotrzeć  jedynie do tych podmiotów, których dane zamieszczone w og łoszeniu będą  

umoż liwia ły ich identyfikację  (poprzez nazwę , adres). Nielegalni po ś rednicy, osoby 

fizyczne organizuj ące wyjazdy za granicę , najczęściej ograniczaj ą  się  jedynie 

do zamieszczenia numeru telefonu w publikowanych og łoszeniach. To znacznie 

ogranicza możliwości efektywnych dzia ła ń  inspektorów pracy. Utrudnieniem 

dla kontroluj ących są  również  wirtualne biura", zak ładane dla potrzeb rejestrowych, 

a w których faktycznie nie prowadzi si ę  żadnej działalności. 

Agencje pośrednictwa pracy, w szczególno ści kierujące osoby do pracy 

za granicą , poza obowi ązkiem posiadania wpisu, s ą  kontrolowane m.in. pod wzgl ędem 

dopełnienia obówiązków związanych z prawid łowym oznaczaniem ofert i og łoszeń  

o pracę , zawarcia pisemnych umów z osobami kierowanymi i pracodawcami 

zagranicznymi, przekazywania pisemnej informacji o kosztach, op łatach i innych 

należnościach związanych z kierowaniem do pracy za granic ą , pobierania 

niedozwolonych opłat, prowadzenia odpowiednich wykazów podmiotów i osób 

kierowanych do pracy za granic ą, a także przestrzegania przepisów 

antydyskryminacyjnych. 
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W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa inspektorzy pracy wydaj ą  
nakazy usunięcia uchybie ń  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub tek nakazy 

płacowe (dotyczące wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę  bądź  innych świadczeń  
ze stosunku pracy). W przypadku innych narusze ń  prawa kierowane są  wystąpienia oraz 

wydawane polecenia w sprawie ich usuni ęcia. W zależności od wyników kontroli, w razie 

ujawnienia naruszeń  prawa stanowiących wykroczenia, wszczynane s ą  postępowania 

w sprawach o wykroczenia. W wyniku tych post ępowań  inspektorzy kieruj ą  wnioski 

o ukaranie do s ądu, nakładają  mandaty karne bądź  stosują  wobec sprawców ś rodki 

oddzia ływania wychowawczego (np. pouczenie, ostrzeżenie czy zwrócenie uwagi). 

Ponadto zgodnie z art. 37 ust 3 pkt 1 ustawy o PIP okr ęgowy inspektor pracy jest 

obowiązany niezwłocznie powiadomi ć  marsza łka województwa o stwierdzonych 

przypadkach naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, okre ś lonych 

w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach posiadanych 

uprawnień  - w latach 2012-2015 - w wyniku powiadomie ń  inspektorów pracy wykreś lono 

z rejestru agencji zatrudnienia 147 podmiotów. Okr ęgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 

tylko w 2016 r. skierowa ł  26 takich powiadomień . 

W 2015 r. wś ród stwierdzonych uchybie ń  w zakresie wype łniania obowiązków 

okreś lonych ustawą  nadal przeważa ły nieprawid łowości dotyczące kierowania osób 

do pracy za granic ą  u pracodawców zagranicznych. Spo śród 122 podmiotów obj ętych 

kontrolą  w 70 wykazano naruszenia przepisów. 

Nagminne uchybienie, obserwowane równie ż  w latach ubieg łych, stanowi ło 

niezamieszczanie w dokumentach, og łoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru 

agencji zatrudnienia (94 agencje) oraz nieoznaczariie przez agencje pracy tymczasowej 

ofert pracy jako ofert pracy tymczasowej" (47 agencji), co zazwyczaj oznacza ło 

świadome dzia łanie osób prowadzących agencje zatrudnienia w celu pozyskania jak 

największej liczby kandydatów, którzy niekoniecznie s ą  zainteresowani taką  formy 

zatrudnienia. 

W 2015 r. zdecydowanie zmniejszy ła się  liczba stwierdzonych przypadków 

pobierania przez agencje niedozwolonych op łat od osób, dla których agencja poszukuje 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, b ądź  którym udziela pomocy w wyborze 

odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. 

Odnotowano wzrost liczby narusze ń  przepisów w zakresie wywi ązywania się  przez 

agencje zatrudnienia z obowi ązku opłacania sk ładek na Fundusz Pracy. Uchybienia 



wprowadzenie obowi ązku posiadania przez agencje zatrudnienia lokalu na biuro agencji 

zatrudnienia. Przedmiotowy projekt poszerza tak że katalog sankcji w ustawie 

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, o co od dawna wnioskowa ła Państwowa 

Inspekcja Pracy. 
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