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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).
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Wykres 42. Supermarkety – naruszenia przepisów z zakresu praworządności w stosunkach pracy
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Wykres 43. Supermarkety – naruszenia przepisów z zakresu bhp
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Podobnie jak w latach 2005–2006, najczęściej uja-
wniane nieprawidłowości dotyczyły: składowania to-
warów, ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych, 
wyposażenia pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Inspektorzy pracy ujawnili 40 przypadków ra-
żącego naruszenia przepisów powodujących bez-
pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowni-
ków. Wstrzymali więc prace w celu zapobieżenia 
wypadkom przy pracy. Naruszenia przepisów po-
legały głównie na przekroczeniu dopuszczalnych 
mas transportowanych towarów, a także na uży-
waniu sprzętu, którego stan techniczny stwarzał 
zagrożenia wypadkowe. 

Skierowali również 31 pracowników do innych 
prac, głównie z powodu niewyposażenia pracowni-
ków w obuwie chroniące stopy (dotyczy pracowni-
ków obsługujących wózki do transportu towarów) 
oraz przekroczenia dopuszczalnych mas transporto-
wanych towarów przez kobiety.

B. Mniejsze placówki handlowe

W roku 2007 inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole w 277 sklepach niekontrolowanych w la-
tach ubiegłych; natomiast 142 sklepy zostały pod-
dane rekontroli. W placówkach tych zatrudnionych 
było prawie 9,2 tys. pracowników, w tym 6,7 tys. ko-
biet i 225 pracowników młodocianych.

Najczęściej ujawniane podczas kontroli nieprawi-
dłowości przedstawiono na wykresach.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakre-
sie ewidencjonowania czasu pracy: nierzetelnego 
prowadzenia ewidencji lub jej nieprowadzenia. 

Nadal dużym problemem pozostaje niewypła-
canie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, nie-
prawidłowe prowadzenie akt osobowych, nieprawi-
dłowa treść umów o pracę, świadectw pracy oraz 
regulaminów pracy.

Ustalenia w zakresie wypłaty świadczeń należy 
uznać za nieoddające w pełni stanu rzeczywistego 
z uwagi na duży odsetek pracowników, których czas 
pracy był ewidencjonowany nierzetelnie bądź też nie 
był ewidencjonowany w ogóle. Łącznie stwierdzono 
niewypłacenie na rzecz pracowników świadczeń na 
kwotę przekraczającą 228 tys. zł. (co stanowi kwotę 
ponad dwukrotnie mniejszą niż w 2006 r.), z czego 
ponad połowę stanowiły niewypłacone świadczenia 
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, zaś blisko 
1/4 – niewypłacony, bądź zaniżony ekwiwalent za nie-
wykorzystany urlop wypoczynkowy.

Inspektorzy pracy podkreślają, że choć odsetek 
sklepów, w których ujawnia się nieprawidłowości ma-
leje, to skala obserwowanych naruszeń jest większa 
niż w placówkach wielkopowierzchniowych. Przykła-
dowo – nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowa-
nia czasu pracy, skutkujące niewypłaceniem wyna-
grodzenia za pracę godzinach nadliczbowych bądź 
w nocy, w placówkach wielkopowierzchniowych są 
łatwiej wykrywalne niż w małych sklepach, ze wzglę-
du na to, że faktyczny czas pracy pracowników jest 
rejestrowany dodatkowo za pomocą innych metod 
niż ewidencja czasu pracy (logi kasowe i kompute-
rowe, karty elektroniczne rejestrujące wejście i wyj-
ście zarówno do budynku jak i do poszczególnych 
pomieszczeń, raport włączania i wyłączania alarmów, 
książki wejść i wyjść służb ochrony), które w małych 
sklepach nie są stosowane.

W zakresie bezpieczeństwa pracy, oprócz nie-
prawidłowości uwidocznionych na wykresie stwier-
dzono, że:
– 12% pracowników objętych kontrolą dopuszczo-

no do pracy bez aktualnych badań lekarskich 
– nieprawidłowość ta wystąpiła średnio w co 
trzeciej kontrolowanej placówce;

– 15% pracowników objętych kontrolą nie przesz-
kolono w dziedzinie bhp – w 38% placówek;

– w 29% placówek pracodawcy nie odbyli szkolenia 
w dziedzinie bhp;

– w 31% placówek nie powierzono wykonywania 
zadań służby bhp kompetentnym osobom.

*   *   *

Stan przestrzegania przepisów prawa pracy,
w tym bhp, w placówkach wielkopowierzchniowych 
i innych nadal jest niezadowalający, mimo pewnej 
poprawy.

W odniesieniu do super – i hiper – marketów nie-
prawidłowości stwierdza się przede wszystkim
w placówkach kontrolowanych po raz pierwszy, 
najczęściej – nowo powstałych bądź też należących 
do stosunkowo „młodych” sieci o zasięgu lokalnym, 
nastawionych na zdobycie rynku i o stosunkowo nie-
wielkim kapitale.

Wyniki wieloletnich kontroli potwierdzają, że stan 
przestrzegania przepisów w sieciach działających 
dłużej jest lepszy, co stanowi m.in. efekt konse-

Składowanie towarów w niewłaściwym miejscu 
było główną przyczyną blokowania dostępu do 
wyjść awaryjnych, co w przypadku pojawienia się 
zagrożenia, utrudniałoby pracownikom i innym oso-
bom natychmiastową ewakuację.

Inspektorzy pracy ocenili, że spośród 29 rekon-
trolowanych placówek wielkopowierzchniowych, po-
prawa nastąpiła w 22 (76%), w 5 zanotowano pogor-
szenie, zaś w 2 poziom przestrzegania przepisów 
nie uległ zmianie.

Z kolei rekontrole 142 sklepów wykazały popra-
wę stanu przestrzegania przepisów w 109 placów-
kach (blisko 77 %), pogorszenie w 8, zaś w 25 – brak 
zmian w tym zakresie.




