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Szczególnie w małych, prywatnych zakładach osoby 
odpowiedzialne za sprawy pracownicze nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji.

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na ko-

nieczność doprecyzowania przepisów w zakresie ob-

liczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop – dla pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Ponadto, mając na uwadze 
zgłaszane przez pracodawców i pracowników służb 
kadrowych wątpliwości dotyczące terminu, w jakim 
pracownik winien wystąpić z wnioskiem o udzie-
lenie urlopu na żądanie, w art.1672 Kodeksu pracy 
należałoby uregulować kwestię terminu zgłoszenia 
przez pracownika żądania udzielenia mu urlopu 
w omawianym trybie.

Ze względu na wciąż niedostateczną znajomość 
przepisów o urlopach wypoczynkowych oraz dużą 
skalę ujawnionych nieprawidłowości, kontrole doty-
czące powyższego zagadnienia będą kontynuowane, 
zwłaszcza w małych zakładach sektora prywatnego.

4.  Przestrzeganie uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem

Kontrole przeprowadzono u 593 pracodawców, 
zatrudniających niemal 82 tys. pracowników, w tym 
ponad 48 tys. kobiet. 

Ustalenia inspektorów wskazują, że odsetek 

pracodawców naruszających przepisy dotyczące 

uprawnień pracowników związanych z rodziciel-

stwem od lat utrzymuje się na niskim poziomie. 
W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach 
poprzednich, najwięcej nieprawidłowości polegało 
na nieopracowaniu wykazu prac wzbronionych ko-
bietom (121 pracodawców), jego nieaktualności lub 
niedostosowaniu do specyfiki danego zakładu pra-
cy. Jednocześnie należy zauważyć brak bezpośred-
niej korelacji pomiędzy uchybieniem obowiązkowi 
należytego sporządzenia wykazu a skalą zatrudnia-
nia kobiet przy pracach wzbronionych (naruszenia 
stwierdzono u 13 pracodawców). 

Wykres 36. Urlopy wypoczynkowe – naruszenia przepisów

ustalanie wysokości ekwiwalentu za urlop

ustalanie wymiaru urlopu

ustalanie planu urlopów

wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego
za niewykorzystany urlop

udzielanie przynajmniej jednej części urlopu obejmującej
co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

udzielanie urlopu w wymaganym przepisami terminie
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U 11 pracodawców inspektorzy ujawnili nieprawi-
dłowości w zakresie wypowiadania i rozwiązywania 
umów o pracę w czasie ciąży lub w okresie urlopu 
macierzyńskiego, zaś u 13 pracodawców – naru-
szenie przepisu art. 177 § 3 Kp., tj. nieprzedłużanie 
umowy terminowej do dnia porodu.

Mimo bezwzględnego zakazu zatrudniania 
ciężarnych w porze nocnej oraz w godzinach 
nadliczbowych, przepisy art. 178 § 1 Kp. naruszyło 
odpowiednio: 9 pracodawców (11 kobiet) i 6 pra-
codawców (7 kobiet; 107 godzin). Natomiast 7 pra-
codawców nie przestrzegało zakazu zatrudniania 
kobiet w ciąży powyżej 8 godzin na dobę (11 kobiet; 
114 godzin).

Nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu 
wychowawczego stwierdzono u 12 pracodawców, 
zaś u 6 – nieudzielenie zwolnienia od pracy przysłu-
gującego pracownikom wychowującym przynajmniej 
jedno dziecko do lat 14. Ponadto ujawniono przypad-
ki niewypłacenia lub zaniżenia należności związanych 
z ciążą i macierzyństwem (u 24 pracodawców, w od-
niesieniu do 56 osób).

Do sporadycznie notowanych nieprawidłowości 
należało nieprzeniesienie kobiety w ciąży lub karmią-
cej dziecko piersią do innej pracy (4 pracodawców) 
oraz niezwolnienie jej na czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy w przypadku niemożności prze-
niesienia do innej pracy (1 pracodawca).

Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidło-
wości inspektorzy pracy wymieniają nieznajomość 
przepisów bądź świadome ich łamanie, niewłaściwą 
organizację pracy, niedostateczną obsadę kadro-
wą (zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nad-

liczbowych, w porze nocnej lub przy pracach 
wzbronionych wobec braku możliwości ich zastą-
pienia) oraz brak wykwalifikowanej obsługi praw-
nej, szczególnie w małych podmiotach gospodar-
czych.

Wykres 37. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem – naruszenia przepisów 

zatrudnianie przy pracach wzbronionych

zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych
i w porze nocnej

umożliwienie skorzystania z uprawnień przysługujących
w związku z wychowywaniem dzieci

(zwolnienie od pracy, urlop wychowawczy)

rozwiązywanie umów o pracę (w czasie ciąży, urlopu 
wychowawczego, nieprzedłużenie umowy do dnia porodu)

wypłacanie świadczeń związanych z ciążą
i macierzyństwem

wykaz prac wzbronionych kobietom
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Analiza wyników kontroli wskazuje, że stan prze-
strzegania uprawnień pracowników związanych z ro-
dzicielstwem jest zadowalający, jednakże ze względu 
na społeczną wagę tej problematyki kontrole powinny 
być kontynuowane. Stosunkowo nieznaczny odsetek 
pracodawców naruszających przepisy działu ósmego 
Kodeksu pracy świadczy o ugruntowanej znajomości 
praw kobiet i mężczyzn opiekujących się dziećmi, do 
czego bez wątpienia przyczyniają się dotychczasowe 
działania restrykcyjne inspektorów pracy, jak i prowa-
dzona przez nich działalność profilaktyczna wspoma-
gana kampanią edukacyjną.

Wykorzystanie środków masowego przekazu oraz 
ścisła współpraca organów Państwowej Inspekcji 
Pracy z przedstawicielstwami związków zawodowych 
i organizacjami zrzeszającymi pracodawców stanowi 
gwarancję dotarcia do możliwie najszerszego kręgu 
odbiorców treści promujących znajomość przepisów 
regulujących uprawnienia pracowników-rodziców.

5.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
dotyczących zatrudniania młodocianych

Przeprowadzono 726 kontroli ukierunkowanych 
na ocenę przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu 
młodocianych. Kontrolowani pracodawcy zatrudniali 
łącznie 25 tys. pracowników, w tym 3 914 młodocia-
nych. Jak wykazały kontrole, pracodawcy niechętnie 
prowadzą wymagane prawem ewidencje związane 
z zatrudnianiem pracowników młodocianych. Naj-
częściej stwierdzanym naruszeniem był brak wy-

kazu prac dozwolonych młodocianym dla potrzeb

odbycia przygotowania zawodowego. Dotyczyło to 
43% kontrolowanych pracodawców (w 2007 r. – 
36%). Ponadto 29% skontrolowanych pracodawców 
nie prowadziło ewidencji czasu pracy przy pracach 
wzbronionych a dozwolonych w celu odbycia przygo-
towania zawodowego.

Pracodawcy często nie dopełniali obowiązku 
właściwego przygotowania młodocianych do pracy. 
I tak, 22% skontrolowanych pracodawców dopu-
ściło do pracy młodocianych bez wstępnych badań 

profilaktycznych (orzeczeń lekarskich o braku prze-
ciwwskazań do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku nie posiadało 437 pracowników młodo-
cianych, natomiast 566 – zatrudniano bez świadec-
twa lekarskiego stwierdzającego, że praca danego 
rodzaju nie zagraża ich zdrowiu). Z kolei 13% skon-
trolowanych pracodawców zatrudniało młodocianych 
bez szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (dot. 256 młodocianych). Incydental-

ny charakter miały natomiast naruszenia polegają-
ce na zatrudnianiu młodocianych w porze nocnej
i w godzinach nadliczbowych oraz zatrudnianiu w nie-
prawidłowym dobowym wymiarze czasu pracy. 

Naruszenia przepisów w zakresie ochrony pracy 
młodocianych wynikają przede wszystkim z niewiedzy 

pracodawców, a w niektórych przypadkach z niedbal-
stwa i braku odpowiedniego przygotowania osób 
prowadzących w zakładzie sprawy pracownicze.

Zdarza się też, że pracodawcy świadomie naru-

szają przepisy, by ograniczyć koszty związane z za-
trudnianiem młodocianych (w niektórych kontrolo-
wanych firmach nie byli oni kierowani na wstępne 
badania lekarskie, gdyż pracodawcy uznawali, że 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pra-
cy, wydawane młodocianemu na podstawie przepisu 
regulującego badania lekarskie kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych jest wystarczające, pomimo 
że na zaświadczeniu umieszczona była adnotacja 
o konieczności poddania ucznia badaniom profilak-
tycznym przed podjęciem pracy). 

Mimo tych nieprawidłowości można ocenić, iż pro-
wadzone corocznie kontrole i działania popularyza-
cyjno – informacyjne przyniosły pozytywne rezultaty 
i obecnie stan przestrzegania przepisów o ochronie 
pracy młodocianych ulega w wielu obszarach stop-
niowej poprawie. Niewielki jest zwłaszcza odsetek 
nieprawidłowości w zakresie wypłacania młodocia-
nym wynagrodzenia czy też udzielania im pierwszego 
urlopu wypoczynkowego.

Aktualna pozostaje sprawa zmiany przepisów 
art. 201 Kodeksu pracy dotyczącego badań lekar-
skich pracowników młodocianych, w celu dostoso-
wania do wymogów przepisów Konwencji MOP nr 77
i 78, które stanowią, że młodociany poniżej 18 lat po-
winien podlegać ponawianym badaniom lekarskim 
w odstępach nie dłuższych niż rok. Zmianom redak-
cyjnym powinien ulec również przepis art.193 Kodek-
su pracy, poprzez określenie formy, w jakiej ewidencja 
pracowników młodocianych ma być prowadzona.

Zwraca uwagę fakt sporadycznego korzystania 
przez pracodawców z regulacji działu IX Kodeksu pra-
cy – stwierdzono bowiem tylko pojedyncze przypadki 
zatrudniania młodocianych, na podstawie umowy 
o pracę, do wykonywania lekkich prac. Wydaje się, 
że praktyczne stosowanie ww. przepisów może mieć 
miejsce tylko wówczas, jeżeli możliwe będzie zmniej-
szenie związanych z tym obciążeń finansowych 
pracodawców, zwłaszcza poprzez zmianę regula-
cji dotyczących zatrudniania i wynagradzania takich 
pracowników (młodocianych zatrudnionych przy
 pracach lekkich dotyczą te same przepisy płacowe, 
co pracowników pełnoletnich).

Wskazana jest dalsza, bieżąca współpraca 
wszystkich organów i instytucji zajmujących się spra-
wami zatrudniania młodocianych, w celu podnosze-
nia świadomości prawnej pracodawców i ogranicza-
nia liczby naruszeń prawa pracy (kuratoria, urzędy 
pracy, samorząd rzemieślniczy i organy kontroli). Ko-
nieczne jest również monitorowanie warunków bez-
pieczeństwa i higieny pracy młodocianych poprzez 
prowadzenie systematycznych kontroli pracodawców 
zatrudniających tę grupę osób.


