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6.  Przestrzeganie przepisów
prawa pracy w zakresie pracy
dzieci i młodzieży

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy 
przeprowadzili 259 kontroli w zakresie przestrzegania 
prawa przy powierzaniu pracy sezonowej i innych 
czynności zarobkowych dzieciom i młodzieży. Kon-
trole realizowano przez cały rok, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu wakacyjnego. Dotyczyły one 
zarówno pracodawców, jak i podmiotów gospodar-
czych nie będących pracodawcami, prowadzących 
działalność m.in. w handlu, gastronomii, budownic-
twie, placówkach kultury, rolnictwie, przetwórstwie
warzyw i owoców, dystrybucji materiałów reklamo-
wych. 

W większości kontrolowanych zakładów z niepeł-
noletnimi zawierano umowy cywilnoprawne (umowy 
zlecenia), a ponadto z młodocianymi zawierano umo-
wy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. 

Jak wykazały kontrole, niektórzy pracodawcy 
zatrudniali dzieci i młodzież na podstawie umów 
cywilnoprawnych bez zgody przedstawiciela ustawo-

wego (dot. 4 młodych osób) lub też nie posiadali 
– wbrew postanowieniom art. 3045 Kp. – zezwo-
lenia właściwego inspektora pracy na wykonywa-
nie pracy przez dzieci (dot. 7 dzieci). Ujawniono rów-
nież przypadki nieprzestrzegania przepisów o czasie 

pracy (problem dotyczył 24 młodych pracowników). 
Nieprawidłowości te polegały na zatrudnianiu mło-
dzieży w godzinach nadliczbowych, niezapewnie-
niu młodocianym, których dobowy wymiar czasu 
pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny – przerwy trwają-
cej nieprzerwanie 30 minut, czy też niezapewnianiu
w każdym tygodniu prawa do co najmniej 48-go-
dzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmujące-
go niedzielę. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa 
pracy naruszenia prawa dotyczyły głównie szkoleń 

wstępnych w dziedzinie bhp (31 młodych osób) oraz 
badań lekarskich pracowników młodocianych wyko-
nujących prace sezonowe (22). W 4 przypadkach 
ujawniono zatrudnianie młodocianych przy pracach 
im wzbronionych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości in-
spektorzy wydali 139 decyzji oraz skierowali 87 wys-
tąpień zawierających 248 wniosków. Sprawców wy-
kroczeń ukarali grzywnami w drodze 28 mandatów 
karnych na łączną kwotę 33,5 tys. zł oraz skierowali 
10 wniosków do sądów o ukaranie winnych popełnie-
nia wykroczeń.

Ustalenia inspektorów PIP potwierdzają fakt za-
trudniania największej liczby dzieci i młodzieży 
w okresie wakacyjnym. W większości przypadków 
młodzież świadczy pracę w ramach umów cywilno-

prawnych. Przedsiębiorcy wybierają taką formę za-
trudnienia w związku z korzystnymi przepisami z za-
kresu ubezpieczeń społecznych, które nie przewidują 
odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne 
od umów cywilnoprawnych zawieranych z uczniami. 
Ponadto, w przypadku zawierania z młodzieżą umów 
cywilnoprawnych nie obowiązują przepisy dotyczące 
terminowości wypłaty i ochrony wynagrodzenia czy 
też czasu pracy.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące zatrud-
niania dzieci i młodzieży wskazują na ciągle niedos-
tateczną znajomość przepisów prawa w tym zakresie. 
Celowe wydaje się zatem podjęcie działań promo-
cyjnych służących upowszechnianiu informacji nt. 
unormowań prawnych odnoszących się do pracy 
dzieci i młodzieży, zarówno wśród przedsiębiorców, 
jak też wśród młodych ludzi zamierzających podjąć 
zajęcie zarobkowe. 

7.  Przestrzeganie przepisów
prawa pracy w placówkach

 handlu detalicznego 

A.  Prawna ochrona pracy

Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 75 placówek, w których zatrudnio-
nych było ogółem 10,5 tys. pracowników.

Wyniki kontroli w zakresie prawnej ochrony pracy 
wskazują na wyraźne zmniejszenie skali nieprawidło-

wości w porównaniu do lat poprzednich. Poprawa 
dotyczy praktycznie wszystkich poddanych ocenie 
zagadnień, a w szczególności przestrzegania prze-
pisów dotyczących udzielania urlopów wypoczyn-
kowych, wypłaty wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe, regulaminów wynagradzania, treści umów 
o pracę i treści świadectw pracy.

Dodać należy, iż stwierdzone przez inspektorów 
naruszenia z reguły dotyczyły niewielkiej grupy pra-
cowników kontrolowanych placówek. I tak:
–  nieprawidłowości w zakresie prowadzenia akt 

osobowych (stwierdzone w 14% skontrolowanych 
placówek) dotyczyły niespełna 7% pracowników, 
czyli 702 osób;

–  nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy 
– 4,5% pracowników, czyli 473 osób;

–  zatrudnianie pracowników w niedziele i święta 
z naruszeniem obowiązujących przepisów –
ok. 4% pracowników, czyli 447 osób;

–  nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu 
wypoczynkowego – niespełna 4% pracowników, 
czyli 412 osób;

–  niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych – niespełna 4% pracowni-
ków, czyli 401 osób.


