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5. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny
pracy, w odniesieniu do młodych
pracowników (w wieku do 26 lat)

A. Pracownicy młodociani

W 2007 roku przeprowadzono 320 kontroli przes-
trzegania przepisów przy zatrudnianiu młodocia-
nych, w tym 85% kontroli w zakładach zatrudniają-
cych do 50 pracowników. Kontrolowani pracodawcy 
zatrudniali ponad 12,1 tys. pracowników, w tym 1942 
pracowników młodocianych.

Wykres 40. Zatrudnianie pracowników młodocianych – naruszenia przepisów
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Wyniki kontroli wykazały, iż pracodawcy niechęt-
nie prowadzą różnego rodzaju ewidencje związane
z zatrudnianiem pracowników młodocianych. Często 
stwierdzanym naruszeniem był brak wykazu prac 
dozwolonych dla potrzeb odbycia przygotowania 
zawodowego (36% kontrolowanych pracodawców). 
Wykazu stanowisk pracy i prac wzbronionych nie 
opracowało 27% pracodawców. Co trzeci pracodaw-
ca nie prowadził ewidencji czasu pracy przy pra-
cach wzbronionych a dozwolonych w celu odbycia 
przygotowania zawodowego, a co piąty nie opracował 
programu kształcenia zawodowego młodocianych.
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Incydentalny charakter miały naruszenia pole-
gające na zatrudnianiu młodocianych w porze noc-
nej i w godzinach nadliczbowych oraz zatrudnia-
niu w nieprawidłowym dobowym wymiarze czasu 
pracy. Niewielki był również odsetek pracodawców 
naruszających przepisy w zakresie udzielania mło-
docianym pierwszego urlopu wypoczynkowego (8%)
i wypłacania wynagrodzenia (2%).

Wyniki kontroli wskazują, że w zakresie warunków 
i technicznego bezpieczeństwa pracy nadal najwię-
cej problemów stwarzają pracodawcom zagad-
nienia związane z oceną ryzyka zawodowego pra-
cowników młodocianych. Pracodawcy skupiali się 
głównie na ocenie ryzyka zawodowego związanego 
z pracą wykonywaną przez pozostałych pracowni-
ków. Oceny ryzyka zawodowego nie dokonano przy 
pracach wykonywanych przez 611 pracowników mło-
docianych. Problematyki związanej z niedojrzałością 
psychiczną i fizyczną, brakiem doświadczenia życio-
wego i zawodowego oraz brakiem świadomości wy-
stępujących zagrożeń nie uwzględniono w  ocenie ry-
zyka zawodowego 855 pracowników młodocianych. 
Ponadto nie zapoznano z ryzykiem zawodowym 519 
młodocianych w tych zakładach, w których zostało 
ono ocenione i udokumentowane. Nie powiadomio-
no przedstawicieli ustawowych 1027 młodocianych 
o ryzyku zawodowym występującym przy pracach 
przez nich wykonywanych. 

Niepokojące jest dopuszczanie do pracy pra-
cowników młodocianych bez wstępnych badań 
profilaktycznych oraz szkolenia wstępnego w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Orzeczeń 
lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania 
pracy na określonym stanowisku nie posiadało 317 
pracowników młodocianych. Ponadto pracodawcy 
zatrudniali 206 pracowników młodocianych bez świa-
dectwa lekarskiego wskazującego, że praca danego 
rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Nieprawidłowości 
dotyczyły również szkolenia wstępnego w zakresie 
bhp – 142 pracowników nie przeszło instruktażu 
ogólnego, a 158 instruktażu stanowiskowego. Zda-
rzały się też przypadki zatrudniania pracowników 
młodocianych przy pracach wzbronionych – 6 praco-
dawców zatrudniało w ten sposób 12 młodocianych.

Problemem w zakładach, w których pracowali 
młodociani, był także brak badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy – najczęściej hałasu i pyłu. Niektórzy pracodaw-
cy uznawali, że w prowadzonych przez nich zakładach 
takie czynniki nie występują. Stwierdzono natomiast, 
że w 9% zakładów, w których przeprowadzono pomia-
ry czynników szkodliwych, wystąpiły przekroczenia
dopuszczalnych norm dla pracowników młodocianych.

Należy zauważyć, że pracodawcy na ogół przy-
dzielali środki ochrony indywidualnej chroniące 
pracowników młodocianych przed zagrożeniami wy-
nikającymi z procesu pracy. Tylko 4% kontrolowa-
nych pracodawców nie dopełniło tego obowiązku. Nie 

można jednak tych przypadków bagatelizować, gdyż 
problem dotyczył 62 pracowników młodocianych. 
Znacznie więcej pracodawców (18%) nie przestrze-
gało przepisów dotyczących odzieży i obuwia robo-
czego. Stwierdzano wykonywanie pracy we własnej 
odzieży i obuwiu przez pracowników młodocianych, 
za co pracodawcy w wielu wypadkach nie wypłacali 
należnego ekwiwalentu oraz brak kart ewidencyjnych 
przydziału odzieży i obuwia roboczego. 

Obiekty i pomieszczenia pracy w większości 
zakładów zatrudniających pracowników młodocia-
nych spełniały wymagania pod względem wysokości, 
powierzchni i kubatury stosownie do wykonywanej 
technologii oraz rodzaju prac. Stwierdzono natomiast 
niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń w 12% 
zakładów pracy. Występujące nieprawidłowości to 
najczęściej ubytki powierzchni, nierówności posa-
dzek i stopni schodów oraz zniszczone powierzchnie 
ścian i sufitów.

Znaczna liczba nieprawidłowości związana była
z użytkowaniem maszyn i urządzeń. W obsługi-
wanych przez pracowników młodocianych 63 ma-
szynach i urządzeniach technicznych brak było 
urządzeń ochronnych. Stwierdzono również brak in-
strukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących 
użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych (18% 
zakładów). W większości zakładów informowano, że 
instrukcje zostały opracowane i udostępnione pra-
cownikom, ale zaginęły. 

Szczegółowe dane dot. najczęściej występują-
cych nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy przedstawia wykres.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
prowadzenia działalności informacyjnej we współ-
pracy z organizacjami pracodawców, izbami rze-
mieślniczymi, cechami rzemiosł; 
popularyzacji praw pracowników młodocianych 
wynikających z przepisów prawa pracy wśród 

Pracodawcy najczęściej tłumaczyli się trudnoś-
ciami finansowymi, nieznajomością prawa, skompli-
kowaniem przepisów i zbyt dużą ich liczbą. Jednak 
kwestia wykonywania badań lekarskich, szkoleń 
bhp, oceny ryzyka jest tak powszechnie znana, że 
trudno przyjąć takie wyjaśnienia. W ocenie inspekto-
rów wynikało to raczej z minimalizowania kosztów 
pracy i bagatelizowania problemów bezpieczeń-
stwa pracy. Pracodawcom, szczególnie w małych 
zakładach, ocena ryzyka kojarzy się najczęściej z du-
żymi nakładami finansowymi, które muszą ponieść 
na zatrudnienie specjalisty spoza zakładu pracy w ce-
lu jej wykonania. Natomiast nadal nie widzą celu, 
jakiemu powinna służyć prawidłowo wykonana oce-
na ryzyka zawodowego. Jej wyniki nie są przez pra-
codawców analizowane ani wykorzystywane w celu 
poprawy warunków pracy, są traktowane jedynie jako
potwierdzenie wypełnienia obowiązku ustawowego. 



WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

 

młodzieży szkolnej, w szczególności rozpoczyna-
jącej praktyczną naukę zawodu;
monitorowania warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy pracowników młodocianych przez 
prowadzenie systematycznych kontroli praco-
dawców zatrudniających tę grupę osób.
Aktualne pozostają wnioski inspektorów z lat po-

przednich dotyczące w szczególności zmiany prze-
pisu art. 201 Kodeksu pracy dotyczącego badań 
lekarskich pracowników młodocianych, w celu do-
stosowania do przepisów Konwencji MOP nr 77 i 78, 
które stanowią, że młodociany poniżej 18 lat powinien 
podlegać ponawianym badaniom lekarskim w odstę-
pach nie dłuższych niż rok.

B. Pozostali młodzi pracownicy

Rok 2007 był kolejnym, w którym kontrolowano 
zatrudnianie młodych pracowników, podejmujących 
pracę zawodową po raz pierwszy w życiu. Kontro-
lowano zatem pracodawców, którzy zatrudniali 
osoby w przedziale wiekowym 18–26 lat, o stażu 
pracy nie dłuższym niż 3 lata. 

W ramach realizacji ww. tematu inspektorzy pracy 
skontrolowali 261 pracodawców, którzy zatrudniali 
ogółem 23,3 tys. pracowników. Skontrolowano pracę 
2607 młodych pracowników.

Kontrole przeprowadzono w zakładach różnych 
branż, a w szczególności zajmujących się przetwór-
stwem przemysłowym – 59% skontrolowanych praco-
dawców, handlem i naprawami – 16%.

Wśród 261 skontrolowanych zakładów pracy, za-
kłady zatrudniające od 10 do 49 osób to 41%, zakłady 
zatrudniające od 50 do 249 osób – 28%. Natomiast
co piąty kontrolowany zatrudniał do 9 osób.

W ramach kontroli dotyczących praworządności 
w stosunkach pracy sprawdzono przestrzeganie prze-
pisów prawa pracy dotyczących nawiązywania i roz-
wiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń i innych 
świadczeń pracowniczych, czasu pracy oraz urlopów 
pracowniczych.

Kontrole dotyczące problematyki nawiązywania 
i rozwiązywania stosunku pracy wykazały przede 
wszystkim nieprawidłowości w zakresie udziela-
nia pracownikom pisemnej informacji o niektórych 
warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowni-
czych. Nieprawidłowość taką stwierdzono u co trze-
ciego skontrolowanego pracodawcy. Natomiast tylko
4% skontrolowanych pracodawców naruszyło prze-
pisy dot. nawiązywania umowy o pracę (uchybienia 
w tym zakresie polegały przede wszystkim na nie 
potwierdzaniu na piśmie rodzaju umowy i jej wa-
runków). 

Kontrole obejmujące zagadnienia czasu pracy 
wykazały, że najwięcej uchybień polegało na nieprze-
strzeganiu zasady przeciętnie pięciodniowego tygo-
dnia pracy (13% skontrolowanych pracodawców)
oraz przepisów dot. ewidencji czasu pracy (7% skon-
trolowanych pracodawców w ogóle jej nie prowa-

dziło). Pracodawcy, którzy zatrudniali pracowników 
w dniu wolnym od pracy nie udzielali pracownikom 
innego dnia wolnego, a jedyna rekompensata pole-
gała na wypłacaniu im zwiększonego wynagrodzenia. 
Brak ewidencji czasu pracy uniemożliwia inspekto-
rom pracy stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie: 
pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensowa-
nia pracy świadczonej w niedziele, święta, inne dni 
wolne od pracy. 

Uchybienia w zakresie przestrzegania dopusz-
czalnego przeciętnie tygodniowego limitu godzin 
nadliczbowych stwierdzono u 2% skontrolowanych 
pracodawców – dotyczyły one  27 młodych pracow-
ników. Sporadycznie młodzi pracownicy świadczyli 
pracę w godzinach nadliczbowych przekraczających 
dopuszczalny limit w roku kalendarzowym.

Ponadto stwierdzono, że 9% skontrolowanych 
pracodawców zaniżało młodym pracownikom wy-
nagrodzenia za pracę  świadczoną w godzinach 
nadliczbowych. Z kolei 2 skontrolowanych praco-
dawców nie wypłaciło w ogóle młodym pracownikom 
wynagrodzenia za pracę.

U 15% skontrolowanych pracodawców stwier-
dzono nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu 
wypoczynkowego, które polegały przede wszystkim 
na nieudzieleniu młodym pracownikom urlopu wypo-
czynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli 
do niego prawo lub najpóźniej do końca pierwszego 
kwartału następnego roku. Jako przyczynę takiego 
stanu, pracodawcy określali zbyt krótki staż pracy 
tej grupy pracowników. Natomiast 4% skontrolowa-
nych pracodawców ustaliło wymiar przysługującego 
pracownikowi urlopu wypoczynkowego w zaniżonej 
wysokości.

Wybrane nieprawidłowości z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przedstawia wykres.

Opisane wyżej postępowanie pracodawców na-
leży uznać za szczególnie naganne, gdyż odnosi 
się do młodych ludzi, często po raz pierwszy podej-
mujących pracę zawodową. 

Wyniki kontroli wskazują, że 129 młodych pra-
cowników dopuszczono do pracy przed odbyciem 
wstępnych profilaktycznych badań lekarskich,
a 34 zatrudniano niezgodnie z orzeczeniem le-
karskim. W większości przypadków pracowali oni 
na innych stanowiskach niż stanowiska, których 
dotyczyły orzeczenia lekarskie. 

Aktualnych szkoleń bhp nie miało 255 pracow-
ników młodych, zaś 105 – nie poddano instruk-
tażowi stanowiskowemu przed dopuszczeniem 
do pracy. Większość z nich zatrudniona była na 
stanowiskach robotniczych, często przy maszy-
nach, urządzeniach lub w narażeniu na szkodli-
we czynniki środowiska pracy. Ponadto 12 pracow-




