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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-
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Stwierdzono również, że:
– w 6% zakładów instruktażu nie przeprowadziła 

osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, 
– u 10% pracodawców instruktaż stanowiskowy nie 

zakończył się sprawdzianem wiedzy i nabytych 
umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy.
W kształtowaniu warunków pracy w zakładzie 

znaczącą rolę odgrywa prawidłowo wykonana ocena 
ryzyka zawodowego. Mimo to pracodawcy z reguły 
nie przeprowadzali oceny ryzyka zawodowego zwią-
zanego z pracą wykonywaną przez pracowników 

młodych. Ponadto pracodawcy (8%), którzy ocenili 
ryzyko zawodowe związane z pracą pracowników 
młodych, nie zastosowali niezbędnych środków profi-
laktycznych wynikających z tej oceny.

Na stanowiskach pracy, na których zatrudniano 
młodych pracowników, najbardziej istotne z punktu wi-
dzenia ochrony pracy nieprawidłowości polegały na:
– braku odpowiednich urządzeń ochronnych w ma-

szynach i urządzeniach (14% zakładów);
– braku instrukcji bhp: dotyczących obsługi ma-

szyn i urządzeń (15%);
– występowaniu narażenia na czynniki szkodliwe, 

niebezpieczne lub uciążliwe powyżej dopuszczal-
nych norm (17%);

– nieprzydzielaniu młodym pracownikom odpowie-
dnich środków ochrony indywidualnej (13%).

Wykres 41. Zatrudnianie młodych pracowników – naruszenia przepisów
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ników zatrudniano na kilku stanowiskach pracy
bez przeprowadzonego instruktażu stanowiskowe-
go odpowiedniego dla każdego z tych stanowisk. 
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Z uwagi na brak przepisów szczególnych doty-
czących zatrudniania młodych, rozpoczynających 
pracę zawodową pracowników celowe jest:

wskazywanie i promowanie „dobrych praktyk” 
sprzyjających adaptacji młodych pracowników
w zakładzie;
podejmowanie działań edukacyjnych w stosunku 
do pracodawców w formie kampanii informa-
cyjnych.

*   *   *

Przestrzeganie przepisów prawa pracy w odniesie-
niu do młodych pracowników – sezonowa praca 
dzieci i młodzieży

Temat realizowany był przez Państwową Inspek-
cję Pracy po raz pierwszy i służył rozpoznaniu pro-
blemu przestrzegania prawa przy powierzaniu pracy
sezonowej i innych czynności zarobkowych dzieciom
i młodzieży. Kontrole (143) przeprowadzono we 
wszystkich okręgowych inspektoratach pracy w okre-
sie wakacyjnym. Dotyczyły one zarówno pracodaw-
ców, jak i podmiotów gospodarczych nie będących 
pracodawcami. Przeprowadzono je w następujących 
branżach: handel i usługi, budownictwo, placówki 
kultury, rolnictwo, przetwórstwo warzyw i owoców.

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było 
zatrudnianie dzieci na podstawie umów cywilno-
prawnych bez zgody przedstawiciela ustawowego. 
Często też pracodawcy nie posiadali zezwolenia 
właściwego inspektora pracy na wykonywanie pracy 
przez dzieci. Występowały również przypadki zatrud-
niania młodzieży w porze nocnej. W wyniku stwier-
dzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości 
wydano 145 decyzji oraz skierowano 68 wystąpień. 
Ponadto nałożono 17 mandatów karnych na łączną 
kwotę 21 tys. zł oraz skierowano 7 wniosków do 
sądów.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości kon-
trole w zakresie sezonowej pracy dzieci i młodzieży 
będą kontynuowane w 2008 roku.

6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 
w placówkach handlu detalicznego

Zakres przedmiotowy kontroli w placówkach 
handlu detalicznego obejmował kompleksową ocenę 
przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących: 
nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, czasu 
pracy, urlopów wypoczynkowych, wynagrodzeń i in-
nych świadczeń ze stosunku pracy, ochrony pracy 
kobiet i młodocianych oraz zagadnień bezpieczeń-
stwa i higieny pracy dotyczących m.in.: obiektów
i pomieszczeń pracy, zaplecza higienicznosanitarne-
go, organizacji pracy, maszyn i środków transportu, 
magazynowania i składowania towarów.

A. Placówki wielkopowierzchniowe

Inspektorzy pracy przeprowadzili kompleksowe 
kontrole w 78 supermarketach należących do 28 sieci 
handlowych. Spośród skontrolowanych placówek, 
49 stanowiły jednostki kontrolowane komplekso-
wo po raz pierwszy, zaś 29 – rekontrolowane. Za-
trudniały one ogółem ponad 11,1 tys. pracowników, 
w tym 7,1 tys. kobiet i 2 pracowników młodocianych.

Szczegółowe informacje nt. najczęściej stwier-
dzanych podczas kontroli nieprawidłowości przed-
stawiono na wykresach.

Analizując wyniki kontroli, podkreślić należy, że 
ujawnione uchybienia dotyczą znacznie mniejszej 
niż w latach poprzednich liczby pracowników. 
Przykładowo: nieprawidłowości w zakresie prowa-
dzenia ewidencji czasu pracy (niewykazywanie pracy 
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz 
pracy wykonywanej w czasie inwentaryzacji; różni-
ce pomiędzy zapisami w kartach ewidencji czasu 
pracy i ewidencji elektronicznej) ujawniono w stosun-
ku do 271 pracowników (blisko pięciokrotnie mniej
niż w roku 2006). Podobnie – blisko ośmiokrotnie 
mniej było nieprawidłowych umów o pracę. Kwota 
świadczeń należnych pracownikom, a niewypłaco-
nych przez placówki wielkopowierzchniowe, nie-
znacznie przekraczała 15 tys. zł. (ponad 60 tys. mniej 
niż w 2006 r.).

W zakresie bezpieczeństwa pracy, oprócz nie-
prawidłowości przedstawionych na wykresie, stwier-
dzono liczne uchybienia w przygotowaniu pracowni-
ków do pracy i ich wyposażeniu, m.in.:
– nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odzie-

ży i obuwia roboczego – nieprawidłowości te wy-
stąpiły w 39% kontrolowanych supermarketów;

– 19% pracowników objętych kontrolą nie wypo-
sażono w środki ochrony indywidualnej – niepra-
widłowość ta wystąpiła średnio w co czwartym 
supermarkecie;

– 8% pracowników objętych kontrolą nie przeszko-
lono w dziedzinie bhp (38% supermarketów).

Wyraźny wzrost nieprawidłowości inspektorzy 
pracy stwierdzili w zakresie składowania towa-
rów, eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych 
oraz wózków silnikowych służących do rozładunku 
i przewożenia towarów po terenie sklepu. W super-
marketach przybywa sprzętu wspomagającego pra-
ce transportowe, jednakże pracodawcy i kierownicy 
placówek nie przywiązują wagi do jego właściwej 
eksploatacji (17% wózków z napędem silnikowym 
objętych kontrolą było eksploatowanych niezgodnie 
z przepisami bhp; zdarzały się przypadki eksplo-
atacji wózka podnośnikowego bez ważnej decyzji 
Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na jego 
eksploatację).




