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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

w sprawie okreÊlenia sposobu i trybu przej´cia toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych i administracyjnych
w zakresie zadaƒ podlegajàcych przekazaniu do Paƒstwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwiet-
nia 2007 r. o Paƒstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89,
poz. 589) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i tryb przej´cia
toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych i administracyj-
nych w zakresie zadaƒ podlegajàcych przekazaniu

Paƒstwowej Inspekcji Pracy na mocy przepisów usta-
wy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paƒstwowej Inspekcji
Pracy.

§ 2. 1. Przej´cie spraw i dokumentów zwiàzanych
z toczàcymi si´ post´powaniami sàdowymi i admini-
stracyjnymi nast´puje na podstawie protoko∏u zdaw-
czo-odbiorczego, zwanego dalej „protoko∏em”.

2. Protokó∏ zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszcz´tych i nieza-
koƒczonych, w podziale na post´powania sàdowe
i administracyjne;

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).

2) wykaz przekazywanych dokumentów zwiàzanych
z tymi sprawami.

§ 3. 1. Protokó∏ dotyczàcy spraw przekazywanych
sporzàdzany jest wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca
2007 r. — przez komisj´ powo∏anà przez dyrektora ge-
neralnego urz´du wojewódzkiego.

2. Przewodniczàcym komisji powo∏anej do sporzà-
dzenia protoko∏u jest dyrektor wydzia∏u urz´du woje-
wódzkiego w∏aÊciwego w sprawach kontroli legalno-
Êci zatrudnienia.

3. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach,
z których jeden pozostaje w urz´dzie wojewódzkim,
a drugi przekazywany jest do w∏aÊciwego okr´gowe-
go inspektoratu pracy.

§ 4. 1. Protokó∏, o którym mowa w § 3 ust. 3, pod-
pisujà w∏aÊciwy wojewoda oraz w∏aÊciwy okr´gowy
inspektor pracy.

2. Przej´cie dokumentów zwiàzanych z toczàcymi
si´ post´powaniami sàdowymi i administracyjnymi

nast´puje z dniem podpisania protoko∏u przez stron´
przekazujàcà i stron´ przejmujàcà.

§ 5. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia zawiadomi:

1) strony i uczestników toczàcych si´ post´powaƒ sà-
dowych i administracyjnych w zakresie zadaƒ
podlegajàcych przekazaniu do w∏aÊciwych okr´-
gowych inspektoratów pracy o organie w∏aÊci-
wym od dnia 1 lipca 2007 r.;

2) organy sàdowe, przed którymi toczà si´ post´po-
wania w zakresie zadaƒ podlegajàcych przekaza-
niu do w∏aÊciwych okr´gowych inspektoratów
pracy, o organie w∏aÊciwym od dnia 1 lipca 2007 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. J. Zieliƒski
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