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Szanowny Panie Inspektorze, 

 

odnosząc się do Pana pisma z dnia 15 marca 2018r. znak GPP-87-0783-5-1/18 Zarząd 

Komisji Krajowej uważa porównanie organizacji i metodyki kontroli przeprowadzanych w 

związku z zakazem handlu w niedziele z prowadzonymi kontrolami związanymi z ochroną 

pracy młodocianych za nieuprawnione. 

Zważyć należy, iż w przypadku kontroli przestrzegania zakazu zatrudniania pracowników 

młodocianych w porze nocnej nigdy nie były w skali całego kraju wydawane systematyczne i 

powtarzalne w krótkich odstępach czasowych polecenia pracy w porze nocnej dla grupy 

kilkuset inspektorów pracy. Kontrole te były z reguły powodowane skargami pracowniczymi 

lub obywatelskimi i jako takie dotyczyły podmiotów, w których rzeczywiście dochodziło do 

nieprawidłowości. Dlatego też kontrole takie były kontrolami sporadycznymi a przez to 

wyjątkowymi i jako takie mieściły się w dyspozycji art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Podobnie przeprowadzane były kontrole handlu w 

święta czy też te dotyczące legalności zatrudnienia. Niestety w ocenie Komisji Krajowej 

przyjęte rozwiązanie organizacyjne przy kontrolach w zakresie przestrzegania zakazu handlu 

w niedziele implikujące systemowe zatrudnienie pracowników w niedziele nie mogło być 

uznane za „wyjątkowe przypadki”.  

Komisja Krajowa pozwoli również zwrócić sobie uwagę, że otrzymane od Pana pismo 

przywołuje komentarz autorytetów prawa pracy prof. Małgorzaty Gersdorf, prof. Jacka 

Jagielskiego i prof. Krzysztofa Rączki który niestety osnowie Pana pisma przeczy tj: 



„Przykładem uzasadnionego polecenia pracy poza normalnymi godzinami pracy w 

godzinach nadliczbowych, w szczególności porze nocnej, w niedziele lub święto jest 

sytuacja konieczności przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakładzie pracy w innych 

godzinach niż wynikające z rozkładu czasu pracy pracowników PIP wykonujących 

czynności kontrolne, np. przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu pracy 

pracowników w placówkach handlowych”. 

Bezspornym wydaje się, że przez kontrole doraźne rozumieć należy kontrole krótkotrwałe, 

przejściowe, tymczasowe, niesystematyczne, sporadyczne. Natomiast metodyka i 

organizacja kontroli przestrzegania zakazu handlu w niedziele, która wynikała z pisma z dnia 

20 lutego 2018r. znak GPP-87-5105-2-1/18, w żaden sposób nie pozwalała uznać 

prowadzonych kontroli za kontrole doraźne.  

Z tego też względu w ocenie Komisji Krajowej przywołany przez Pana komentarz do ustawy 

o Państwowej Inspekcji Pracy LexisNexis 2008r. potwierdza tylko słuszność stanowiska jakie 

Komisja Krajowa przedstawiła Panu w piśmie z dnia 3 marca 2018r. L. dz. 008/2018. 

Zważyć należy również, że sytuacja faktyczna w zakresie przestrzegania zakazu handlu w 

niedziele i święta nie uzasadniała przyjęcia, że istnieje „wyjątkowa” społeczna potrzeba 

prowadzenia tych kontroli metodą masowych kontroli. Okazuje się bowiem, że tylko 

incydentalnie dochodzi do naruszania przepisów prawa pracy ograniczających zatrudnianie 

pracowników w niedziele i święta. 

 

 
w imieniu Komisji Krajowej 

Przewodniczący KK ZZ Pracowników PIP 
Przemysław Róziewicz 

 


