
C.  Placówki handlowe i usługowe działające w budynkach, w których  

           zlokalizowano supermarkety 

Kontrolą objęto także placówki działające w budynkach, w których zlokalizowano supermarkety. 

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracypolegało na niewłaściwej ewidencji 

czasu pracy (26% skontrolowanych placówek), nieudzieleniu urlopu wypoczynkowego w roku, w 

którym pracownik nabył do niego prawo (18%) oraz nieprawidłowym prowadzeniu akt osobowych 

(22%). 

Kontrolując w tych placówkach przestrzeganie przepisów bhp inspektorzy PIP stwierdzili m.in. 

brak oceny ryzyka zawodowego (62% placówek), niewłaściwą eksploatację urządzeń i instalacji 

energetycznych (36%), nieprawidłowe składowanie i magazynowanie towarów (20%). 

* * * 

Porównując wyniki kontroli 58 supermarketów w 2002 r. z wynikami kontroli 66 supermarketów 

ocenionych w 2001 r., należy mieć na uwadze zmiany przepisów prawa pracy, jakie zaszły w tym 

czasie i związaną z tym konieczność zmodyfikowania zakresu kontroli. Niemożliwe jest zatem 

dokonanie porównania w pełnym zakresie. Niemniej, można wskazać kierunki zmian. 

Poprawę lub utrzymywanie się stanu zgodnego z prawem stwierdzono w zdecydowanej 

większości kontrolowanych zagadnień dot. praworządności w stosunkach pracy. Ponadto w 

przypadkach w których liczba pracodawców nieprzestrzegających przepisów utrzymała się na tym 

samym poziomie, zaobserwowano mniejsze nasilenie nieprawidłowości (dotyczyły one mniejszej 

liczby pracowników). 

Pogłębiła się jednak tendencja nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy (dopuszczalne limity 

godzin nadliczbowych na dobę) oraz świadczeniach pieniężnych (np. niewypłacanie ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop). Spowodowane było to przede wszystkim szukaniem „oszczędności” i co za 

tym idzie - utrzymywaniem niewystarczającego poziomu zatrudnienia i złej organizacji pracy. Zjawisko 

nasilało się szczególnie w okresach przedświątecznych. 

Obserwowane przypadki zwiększenia liczby placówek nieprzestrzegających wskazanych 

przepisów są tym bardziej niepokojące, że w większości należą one do sieci supermarketów 

systematycznie kontrolowanych, do których adresowane są, oprócz restrykcyjnych, także działania 

profilaktyczne. Świadczy to o niewłaściwym przepływie informacji pomiędzy centralami 

poszczególnych sieci, a ich placówkami w terenie. 

W odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, nadal najwięcej 

zastrzeżeń budziły: organizacja i wyposażanie pomieszczeń higienicznosanitarnych, transport 

wewnętrzny oraz eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych. Podobny poziom 

nieprawidłowości w tych zakresach stwierdzono zarówno w 2001, jak i w 2002 r. W roku 

sprawozdawczym, w porównaniu do 2001 r., wzrosła liczba nieprawidłowości dotyczących obiektów i 

pomieszczeń pracy. Zmienił się jednak rodzaj tych nieprawidłowości. Mniej było zastrzeżeń 

formalnych, np. dot. braku książek obiektów budowlanych czy prowadzenia wpisów w tych książkach, 

wzrosła natomiast liczba zastrzeżeń związanych z eksploatacją; m.in. brak było oznaczeń i 

zabezpieczeń miejsc niebezpiecznych, oznakowania wyjść ewakuacyjnych, stwierdzano niewłaściwy 

stan techniczny dróg, schodów, pochylni i ramp. 

Pozytywnie natomiast należy ocenić większe zainteresowanie pracodawców oceną ryzyka 

zawodowego. Częściej podejmowali oni działania mające na celu rozpoznawanie i rejestrowanie 

zagrożeń zawodowych oraz informowali o nich pracowników. Mniej było również zastrzeżeń 

dotyczących przygotowania pracowników do pracy (szkolenia w zakresie bhp oraz badania lekarskie). 

  



Wyniki kontroli wskazują na poprawę stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w mniejszych 

placówkach handlowych. Poprawę zaobserwowano w zdecydowanej większości badanych 

obszarów. 

Stwierdzona poprawa dotyczy przede wszystkim spełnienia wymogów formalnych (treść 

regulaminu pracy i wynagradzania, prowadzenie ewidencji czasu pracy, akt osobowych, sporządzanie 

umów o pracę i świadectw pracy), które jednakże mają wpływ na realizację pozostałych uprawnień 

pracowników, zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu. 

Szczególnie pozytywnie ocenić należy zmiany w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 

pracy oraz realizacji uprawnień urlopowych, czyli obszarach, w których u wszystkich pracodawców 

kontrolowanych przez inspekcję pracy stwierdzanych jest najwięcej nieprawidłowości. 

Niepokoi jednakże wzrost odsetka (z 30% w 2001 r. do 37% w 2002 r.) pracowników, którym nie 

wypłacono świadczeń ze stosunku pracy. 

W kontrolowanych w 2002 r. małych placówkach handlowych inspektorzy pracy stwierdzili również 

mniej nieprawidłowości w dziedzinie bezpieczeństwa pracy niż podczas analogicznych kontroli w 

2001 r. Niepokojący jest jednak fakt znacznego zwiększenia się stopnia zagrożeń związanych z 

niewłaściwym składowaniem i magazynowaniem towarów oraz brak szkoleń wstępnych w dziedzinie 

bhp. 

Cieszy jednak poprawa w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych oraz 

dostosowania obiektów i pomieszczeń pracy do wymagań przepisów bhp, co oznacza zmniejszenie 

potencjalnych zagrożeń na stanowiskach pracy. 

  

Analiza danych nie pozwala na jednoznaczne określenie różnicy w stanie 

praworządności pomiędzy supermarketami a innymi placówkami handlowymi,choć w większości 

obszarów przepisy częściej naruszane były w placówkach wielkopowierzchniowych. 

W sklepach ujawniono jednak większość przypadków niewypłacenia wynagrodzeń i innych 

świadczeń. Odsetek pracowników, którzy nie otrzymali należności pieniężnych jest większy (37%) niż 

w supermarketach (24%), a niewypłacone kwoty są wyższe. W sklepach przeważały również 

uchybienia dot. ustalenia wymiaru czasu pracy oraz jego ewidencjonowania. 

Należy jednak mieć na uwadze, że w części kontrolowanych sklepów brak jest 

wyspecjalizowanych służb kadrowych lub finansowych (i co za tym idzie - pracodawcy w mniejszym 

stopniu mogą liczyć na fachową pomoc). Służby te są natomiast bardzo rozbudowane w placówkach 

wielkopowierzchniowych. 

Oceniając obie kontrolowane grupy, należy uwzględnić również kampanię informacyjną PIP 

skierowaną do placówek wielkopowierzchniowych, polegającą m.in., na wcześniejszym uprzedzeniu 

tych jednostek o planowanych kontrolach oraz rozesłaniu przed rozpoczęciem działań kontrolnych list 

obejmujących pełny zakres zagadnień przewidzianych do kontroli. 

Skala nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest zróżnicowana w obu 

rodzajach placówek, i tak: 

w supermarketach najwięcej nieprawidłowości dotyczy: pomieszczeń higienicznosanitarnych, dróg 

komunikacyjnych i transportu wewnętrznego oraz eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. 

Natomiast w innych placówkach handlowych głównymi problemami są: niedokonanie oceny ryzyka 

zawodowego oraz nieprawidłowe składowanie i magazynowanie towarów; 

w innych placówkach handlowych więcej nieprawidłowości niż w supermarketach ujawniono 

w zakresie: szkoleń wstępnych, wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej. 

O poziomie bezpieczeństwa w omawianych grupach placówek handlowych świadczy również 

przedstawiony w poniższej tabeli stan wypadkowości. 

 



Dane porównawcze dotyczące wypadków przy pracy w supermarketach 

i innych placówkach handlowych 

Wyszczególnienie 

1999 2000 2001 

supermarkety 
inne 

placówki 
handlowe 

supermarkety 
inne 

placówki 
handlowe 

supermarkety 
inne 

placówki 
handlowe 

zatrudnienie 7 976 8 092 10 491 9 598 13 355 10 108 

wypadki ogółem 160 82 198 104 236 91 

wskaźnik 
częstotliwości 

20,1 10,1 18,9 10,8 17,7 9,0 

 Jak wynika z powyższego zestawienia, wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy (liczba 

poszkodowanych w roku kalendarzowym na 1 000 zatrudnionych) wykazuje tendencję malejącą 

zarówno w supermarketach, jak i w innych placówkach handlowych, jednakże jest on ciągle 

dwukrotnie wyższy w supermarketach, również w stosunku do wskaźnika charakteryzującego całą 

sekcję „handel i naprawy” gospodarki krajowej. 

Z analizy wypadków dokonanych przez inspektorów pracy w obu rodzajach kontrolowanych 

zakładów wynika, że w zakresie struktury wydarzeń wypadków, niebezpiecznych czynników 

powodujących wypadki oraz ich przyczyn nie ma istotnych różnic. Wśród przyczyn największą grupę 

stanowią tzw. przyczyny ludzkie (63,6% ogółu przyczyn w supermarketach, 68% w innych placówkach 

handlowych) oraz organizacyjne (odpowiednio 27,1% i 21,8%). Przyczyny techniczne to tylko 

(odpowiednio) 9,3% i 10,2% ogółu stwierdzonych przyczyn. 

Do największej liczby wypadków dochodzi w transporcie wewnątrzzakładowym (oba rodzaje 

placówek) i przy pracy w działach przygotowywania towarów spożywczych do sprzedaży 

(supermarkety) lub na stoiskach mięsno-wędliniarskich (sklepy detaliczne). 

* * * 

Wyniki kontroli potwierdzają potrzebę stałego nadzoru i kontroli PIP w placówkach handlowo-

usługowych. W przypadku jednostek kontrolowanych po raz pierwszy działania będą polegały na 

kompleksowej diagnozie występujących problemów, a następnie doprowadzeniu do ich usunięcia. 

W pozostałych przypadkach będziemy stopniowo odchodzić od kontroli kompleksowych, na rzecz 

kontroli tematycznych, obejmujących obszary, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości 

(czas pracy, urlopy i wypłata wynagrodzeń; pomieszczenia higienicznosanitarne, transport 

wewnątrzzakładowy, ocena ryzyka). 

W ramach działalności prewencyjnej kontynuowana będzie praktyka omawiania wyników kontroli w 

centralach sieci supermarketów oraz organizacjach zrzeszających małych kupców, celem 

podejmowania przez te podmioty skoordynowanych działań w zakresie poprawy stanu 

przestrzegania przepisów prawa pracy, także w jednostkach nieobjętych kontrolą. 

W uzasadnionych przypadkach PIP prowadzić będzie działania we współpracy z organami nadzoru 

budowlanego - w zakresie kontroli obiektów i pomieszczeń pracy oraz inspekcji sanitarnej - w 

zakresie czynników szkodliwych dla zdrowia. 

• dane statystyczne dotyczące kontroli w handlu detalicznym zawiera załącznik 

nr 10. 

• pełne wyniki kontroli zawiera informacja zbiorcza dostępna w Głównym 

Inspektoracie Pracy. 

 


