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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie trybu i form wspó∏dzia∏ania niektórych organów z Paƒstwowà Inspekcjà Pracy
w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz legalnoÊci zatrudnienia

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o Paƒstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89,
poz. 589) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i formy wspó∏-
dzia∏ania w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy
z Paƒstwowà Inspekcjà Pracy:

1) Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej — w sprawach
zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych
i innych chorób zwiàzanych z warunkami pracy
oraz ich zwalczania, a tak˝e w sprawach kontroli
warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników
przed zagro˝eniami Êrodowiska pracy;

2) organów nadzoru górniczego — w sprawach kon-
troli i nadzoru nad bezpieczeƒstwem i higienà pra-
cy w zak∏adach górniczych;

3) Urz´du Dozoru Technicznego i specjalistycznych
organów dozoru technicznego — w sprawach
przestrzegania przepisów o dozorze technicz-
nym;

4) Paƒstwowej Agencji Atomistyki — w sprawach
bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicz-
nej w zak∏adach pracy stosujàcych êród∏a promie-
niowania jonizujàcego;

5) Inspekcji Ochrony Ârodowiska — w sprawach bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska;

6) Inspekcji Transportu Drogowego — w sprawach
bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zakresie przewo-
zu drogowego;



7) organów nadzoru budowlanego — w sprawach
bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia w procesie bu-
dowlanym;

8) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — w sprawach ochro-
ny ˝ycia i zdrowia ludzkiego przed zagro˝eniem
po˝arowym;

9) organów administracji morskiej — w sprawach
bezpieczeƒstwa i higieny pracy w portach mor-
skich, przystaniach i na jednostkach p∏ywajàcych
oraz przy wykonywaniu prac podwodnych;

10) organów administracji ˝eglugi Êródlàdowej —
w sprawach bezpieczeƒstwa i higieny pracy w por-
tach ˝eglugi Êródlàdowej, przystaniach i na jed-
nostkach p∏ywajàcych.

2. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i formy wspó∏dzia-
∏ania w zakresie legalnoÊci zatrudnienia z Paƒstwowà
Inspekcjà Pracy:

1) wojewodów — w sprawach legalnoÊci zatrudnie-
nia, w tym cudzoziemców;

2) Stra˝y Granicznej i S∏u˝by Celnej — w sprawach
legalnoÊci zatrudnienia cudzoziemców;

3) Policji — w sprawach legalnoÊci zatrudnienia,
w tym cudzoziemców;

4) starostów oraz prezydentów miast na prawach po-
wiatu, Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i orga-
nów administracji skarbowej — w sprawach legal-
noÊci zatrudnienia, w tym cudzoziemców;

5) marsza∏ków województw — w sprawach przestrze-
gania przepisów o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy dotyczàcych agencji zatrudnie-
nia.

§ 2. 1. W ramach wspó∏dzia∏ania, o którym mowa
w § 1 ust. 1, organy nadzoru i kontroli oraz organy
Paƒstwowej Inspekcji Pracy w szczególnoÊci:

1) zawiadamiajà si´, stosownie do zakresu w∏aÊciwo-
Êci, o stwierdzonym w toku nadzoru i kontroli ra˝à-
cym naruszeniu przepisów i zasad bezpieczeƒstwa
i higieny pracy oraz innych przepisów dotyczàcych
ochrony ˝ycia i zdrowia, a tak˝e o podj´tych w tym
zakresie decyzjach i dzia∏aniach;

2) w czasie kontroli zapoznajà si´ z wydanymi wcze-
Êniej decyzjami innych organów, dotyczàcymi
spraw nale˝àcych do zakresu dzia∏ania organu
kontrolujàcego, i w razie stwierdzenia, ˝e decyzje
te nie zosta∏y wykonane, w uzasadnionych wypad-
kach informujà o tym oraz o podj´tych decyzjach
zainteresowane organy;

3) przeprowadzajà w razie potrzeby wspólne kontro-
le, w wyniku których ka˝dy organ zgodnie ze swo-
imi uprawnieniami wydaje decyzje.

2. Organy nadzoru i kontroli szczebla centralnego
przekazujà G∏ównemu Inspektorowi Pracy, na jego
wniosek, sporzàdzane przez nie sprawozdania i oceny,
majàce zwiàzek z bezpieczeƒstwem i higienà pracy.

3. Na wniosek organów Paƒstwowej Inspekcji Pra-
cy organy nadzoru i kontroli, z wy∏àczeniem Inspekcji
Ochrony Ârodowiska, udost´pniajà organom tej in-
spekcji posiadane wyniki badaƒ i pomiarów czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy.

§ 3. W wypadkach uzasadnionych stanem zagro˝e-
nia ˝ycia lub zdrowia pracowników na wniosek orga-
nów Paƒstwowej Inspekcji Pracy organy nadzoru
i kontroli, o których mowa w § 1 ust. 1, z wy∏àczeniem
Inspekcji Ochrony Ârodowiska, wydajà opinie o stanie
technicznym urzàdzeƒ lub obiektów budowlanych
z punktu widzenia ich bezpiecznego u˝ytkowania.

§ 4. W ramach wspó∏dzia∏ania, o którym mowa
w § 1 ust. 2, organy w szczególnoÊci:

1) zawiadamiajà si´ stosownie do zakresu w∏aÊciwo-
Êci o stwierdzonym w toku kontroli naruszeniu
przepisów dotyczàcych legalnoÊci zatrudnienia,
a tak˝e o podj´tych w tym zakresie decyzjach oraz
o dzia∏aniach i rozstrzygni´ciach w post´powa-
niach sàdowych prowadzonych na wniosek tych
organów;

2) organizujà w razie potrzeby wspólne szkolenia;

3) prowadzà kontrole na wniosek organu wspó∏dzia-
∏ajàcego;

4) udost´pniajà dokumentacj´ z kontroli;

5) wymieniajà doÊwiadczenia, w szczególnoÊci w za-
kresie doskonalenia metod kontroli;

6) udzielajà informacji i wyjaÊnieƒ niezb´dnych do
prawid∏owego wykonywania zadaƒ w zakresie
spraw obj´tych wspó∏dzia∏aniem;

7) podejmujà inicjatywy dotyczàce poprawy stanu
przestrzegania prawa w zakresie spraw nale˝àcych
do w∏aÊciwoÊci organów;

8) inicjujà zmiany w przepisach prawa;

9) wymieniajà informacje podczas opiniowania pro-
jektów aktów normatywnych oraz informacje do-
tyczàce stosowania przepisów zwiàzanych z zakre-
sem wspó∏dzia∏ania.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17903 — Poz. 1870

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r.
w sprawie zasad wspó∏dzia∏ania organów nadzoru i kon-
troli warunków pracy z Paƒstwowà Inspekcjà Pracy
(Dz. U. Nr 19, poz. 83), które traci moc z dniem 1 stycznia
2008 r. na podstawie art. 114 ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o Paƒstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89,
poz. 589).


