
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

 

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

 

(druk nr 668) 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) 

Art. 151
9
. 

§ 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych 

od pracy. 

[§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6
00

 w tym 

dniu a godziną 6
00

 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona 

inna godzina.] 

<§ 2. Za pracę w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa w art. 15110, uważa 

się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym 

dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.> 

 

[Art. 151
9a

. 

§ 1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę. 

§ 3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac 

koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.] 

 

<Art. 151
9b

. 

Ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta 

oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej 

Nocy określają przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w 

niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. …).> 
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Art. 151
11

. 

 § 1. [Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których 

mowa w art. 151
9a

 § 3 oraz art. 151
10

 pkt 1-9 i 11, pracodawca jest obowiązany zapewnić 

inny dzień wolny od pracy:] 

 <Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których 

mowa w art. 151
10

 pkt 1–9 i 11 oraz w przepisach ustawy, o której mowa w art. 151
9b

, 

pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:> 

1)   w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub 

następujących po takiej niedzieli; 

2)   w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego. 

§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego 

od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy 

do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od 

pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151
1
 § 1 

pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę. 

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego 

od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do 

wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151
1
 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w 

święto. 

§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w 

niedzielę. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. 

zm.) 

Art. 218. 

§ 1. (utracił moc). 

§ 1a. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku 

pracy lub ubezpieczenia społecznego, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
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§ 2. Osoba określona w § 1a, odmawiająca ponownego przyjęcia do pracy, o której 

przywróceniu orzekł właściwy organ, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 3. Osoba określona w § 1a, która będąc zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty 

wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie 

wykonuje, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 

 

<Art. 218a. 

Kto, złośliwie lub uporczywie narusza przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i 

święta oraz w niektóre inne dni,  

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) 

 

Art. 17. 

§ 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. 

[§ 2. 
(1)

 W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie 

pracy, w sprawach o wykroczenia określone w art. 27-27b ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o 

zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 

658 i 962), w sprawach o wykroczenia określone w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z 

późn. zm.), w sprawach o wykroczenia określone w art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 

868), w sprawach o wykroczenie określone w art. 8e ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), a także w sprawach 

o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak 

stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.] 
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<§ 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych w 

Kodeksie pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 27–27b ustawy z dnia 

9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 

oraz z 2017 r. poz. 658 i 962), w sprawach o wykroczenia określonych w art. 119–123 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku 

pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), w sprawach o 

wykroczenia określonych w art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868), w 

sprawach o wykroczenie określone w art. 8e ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), w sprawach o 

wykroczenia określonych w art. 10 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu 

handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. …), a także w 

sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli 

ustawa tak stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.> 

§ 3. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i 

kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia 

oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania w 

tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniły wykroczenia i wystąpiły 

z wnioskiem o ukaranie. 

§ 4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać w sprawach o wykroczenia 

uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym instytucjom państwowym, 

samorządowym lub społecznym, określając zakres spraw, w których w ramach swego 

działania mogą występować z wnioskiem o ukaranie za ujawnione przez siebie 

wykroczenia, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień takich instytucji oraz 

potrzebę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców 

wykroczeń. 

§ 5. Udział w sprawie organu, który złożył wniosek o ukaranie, wyłącza Policję od udziału w 

sprawie. 

Art. 96. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł. 

§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach: 

1)   w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, 
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2)   naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego wymienionych 

w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), w których oskarżycielem publicznym jest właściwy 

organ Inspekcji Transportu Drogowego lub Policji 

- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54-56 i art. 57a 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) można nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł. 

§ 1ab. 
(3)

 W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 

poz. 708) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł. 

§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie 

wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu 

mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1ba. 
(4)

 Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 9 

lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych popełnia w ciągu dwóch lat od 

dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy 

może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1bb. 
(5)

 Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę popełnia w ciągu dwóch 

lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

<§ 1bc. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z 

dnia 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre 

inne dni popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, 

właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym 

nałożyć grzywnę w wysokości do 5 000  zł.> 

§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250) 

można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby 

orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W 
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sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu 

karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów 

postępowanie mandatowe jest dopuszczalne. 

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu 

karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając 

na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy 

uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób 

ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 786 i 962) 

Art. 10. 

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu 

pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

2)   (uchylony); 

3)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności 

oraz kontrola przestrzegania obowiązku: 

a)  (uchylona), 

b)  informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 

c)  opłacania składek na Fundusz Pracy, 

d)  dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest 

uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

e)  prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

f)  
(2)

 prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 
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r. poz. 645, z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 

19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy; 

4)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

przez cudzoziemców; 

5)   (uchylony); 

5a)   kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców 

wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 

U. poz. 542, 1228 i 1579), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych 

właściwych organów nadzoru rynku, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, oraz prowadzenie postępowań w 

sprawie takich wyrobów; 

6)   kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

6a)  nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz 

art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 

Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 

jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie z odrębnymi 

przepisami dotyczącymi ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

6b)  nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 

1907/2006, w zakresie swoich kompetencji; 

7)   podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w 

środowisku pracy, a w szczególności: 

a)  badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania 

środków zapobiegających tym wypadkom, 
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b)  analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

c)  inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w 

szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d)  inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

e)  udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a 

także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

f)  podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia 

przestrzegania prawa pracy; 

8)   współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania 

przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

9)   kontrola: 

a)  przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie z 

dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806 oraz z 2016 r. poz. 2003) oraz 

określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej i w 

zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz 

w zgodach na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym w 

zakresie: 

-  oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

-  środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, 

-  urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, 

b)  prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

przeprowadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera 

informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

9a)  kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 

grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664); 

10)  opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 
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11)  prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w 

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

12)  wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 304
5
 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

13)   (uchylony); 

14)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868); 

14a)   udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, 

oraz członków ich rodzin w zakresie: 

a)  dostępu do zatrudnienia, 

b)  warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, 

rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty pracy, 

powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia, 

c)  dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 

d)  zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego 

prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków 

zawodowych i rad pracowników, 

e)  dostępu do szkoleń, 

f)  dostępu do zasobów mieszkaniowych, 

g)  dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci 

pracowników, 

h)  pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

15)  ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy 

ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 

oskarżyciela publicznego; 

15a)   kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220), w zakresie 

paliw ciekłych w ramach wykonywania kontroli, o której mowa w pkt 1; 
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15b)   kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 

2016 r. poz. 1265); 

<15c) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o 

ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 

…), w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania 

pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w 

placówkach handlowych;> 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu - na podstawie oceny 

ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sektorów 

działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o 

szczególnym natężeniu tego zjawiska. 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1)   osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz 

którego taka praca jest świadczona; 

2)   przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie 

niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

3)   osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym 

pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 

pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy. 
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Art. 13. 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 

1)   pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności 

zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne 

- na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby 

wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę 

świadczenia tej pracy, 

2)   podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie 

przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, 

3)   
(3)

 podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie przestrzegania warunków 

określonych w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy, 

<3a) przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;> 

4)    pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym w 

ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług, 

5)    przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach 

prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone 

usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi - w zakresie wypłacania 

takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę 

- zwani dalej "podmiotami kontrolowanymi". 

 

Art. 24. 

[1. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze 

dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności 

zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz kontroli 

wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki 
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godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę.] 

<1. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej 

porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, kontroli 

wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz kontroli przestrzegania przepisów 

dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.> 

2. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i 

uprawnienia inspektora pracy lub innego upoważnionego pracownika Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

3. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i 

upoważnienia do jej przeprowadzenia. 

4. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy powinno zawierać 

następujące dane: 

1)   wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie organu kontroli; 

3)   imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli 

oraz numer jej legitymacji służbowej; 

4)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5)   oznaczenie podmiotu objętego kontrolą; 

6)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

7)   podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

8)   pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego prawach i obowiązkach; 

9)   datę i miejsce wystawienia upoważnienia. 

5. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, 

może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. Kontrolowanemu należy 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć 

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawierające dane, o których mowa w ust. 4. 
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6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydają Główny Inspektor Pracy i jego 

zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy. 

7. Okręgowi inspektorzy pracy mogą upoważnić nadinspektorów pracy - kierowników 

oddziałów do wydawania upoważnień, o których mowa w ust. 3 i 5. 

 


