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Odpowiadając na pismo z dnia 31 grudnia 2015 r., Departament Prawny Głównego 

Inspektoratu Pracy uprzejmie informuje:

Z przesłanego pisma wynika, że Prokuratura Generalna pismem z dnia 3 listopada 

2015 r. PG VII 287/25/15 rozstrzygnęła kwestię zwolnienia od pełnienia dyżurów 

zdarzeniowych w nocy prokuratorów wychowujących małoletnie dzieci do lat 8, przyjmując, 

że bezwzględny zakaz zatrudniania w porze nocnej kobiet w ciąży oraz względny (bez 

zgody pracownika) zakaz zatrudniania w porze nocnej pracownika sprawującego opiekę 

nad osobą wymagającą stałej opieki lub dzieckiem do ukończenia 8 roku życia z mocy art. 

118 ustawy o prokuraturze ma zastosowanie także do prokuratorów. W  konsekwencji -  dla 

uniknięcia kolizji z zakazem zatrudniania w porze nocnej -  planowanie dyżurów 

prokuratorskich powinno uwzględniać sytuację kobiet w ciąży, jak również prokuratorów 

sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub dzieckiem do lat 8.

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2011 

r. Nr 270, poz. 1599 z późn zm.) w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie lub w 

przepisach szczególnych do prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury oraz prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, 

niebędących oficerami, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 

r. o pracownikach urzędów państwowych, a w sprawach nieuregulowanych, także w 

przepisach tej ustawy - przepisy Kodeksu pracy. Przepisy ustawy o prokuraturze nie
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regulują kwestii związanych z zatrudnianiem w porze nocnej kobiet w ciąży oraz 

prokuratorów opiekujących się małymi dziećmi. Należałoby więc przyjąć, że w tym zakresie 

odpowiednie zastosowanie będzie miał art. 29 ust. 3 ustawy o pracownikach urzędów 

państwowych, który wyłącza możliwość zatrudniania poza normalnymi godzinami pracy, w 

tym w nocy oraz w niedziele i święta kobiet w ciąży oraz - bez ich zgody - osób 

sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi 

w wieku do lat ośmiu.

Jednocześnie należy wskazać, że działalnością prokuratury kieruje Prokurator 

Generalny osobiście bądź przez zastępców Prokuratora Generalnego, wydając 

zarządzenia, wytyczne i polecenia (art. 10 ust. 1 ustawy o Prokuraturze). W gestii 

Prokuratora Generalnego leży zatem zapewnienie, aby poszczególne jednostki 

organizacyjne prokuratury stosowały się do wytycznych Prokuratury Generalnej zawartych 

w piśmie z dnia 3 listopada 2015 r.
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