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Zarządzenie nr 27/11 
Głównego Inspektora Pracy 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 

Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie 
 
 

 Na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącego załącznik do 
zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania 
statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 58, poz. 657, z 2009 r. Nr 8, poz. 76 oraz z 2011 r. nr 2, 
poz. 19 i Nr 83, poz. 851), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W Regulaminie organizacyjnym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, stanowiącym załącznik 
do zarządzenia nr 13/10 Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1/ §20 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 20. W skład sekcji, o których mowa w §15 ust. 1 pkt 1-2, wchodzą pracownicy wykonujący lub 
nadzorujący czynności kontrolne, a także pracownicy nie posiadający uprawnień inspektora pracy, 
zatrudnieni w szczególności na stanowiskach do spraw: 

1) skarg i poradnictwa; 
2) postępowania w sprawach o wykroczenia; 
3) odwołań i przygotowania decyzji Okręgowego Inspektora Pracy; 
4) egzekucji administracyjnej i nadzoru rynku; 
5) układów zbiorowych pracy; 
6) poradnictwa dla inspektorów pracy."; 

 
2/ §26 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 26. Do zadań samodzielnych stanowisk do spraw nadzoru i kontroli należy, w szczególności: 
1) prowadzenie działalności w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w 

szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współdziałanie w 
tym zakresie z innymi organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy; 

2) kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy produkcji maszyn, 
urządzeń oraz narzędzi pracy; 

3) kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy produkcji wyrobów i 
opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia; 

4) badanie okoliczności i przyczyn zbiorowych, ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy 
oraz katastrof; 

5) rozpatrywanie skarg pracowniczych; 
6) sporządzanie materiałów i informacji z działalności kontrolnej, w tym do sprawozdań z 

działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy; 
7) realizacja zadań prewencyjnych wspomagających działania kontrolne."; 

 
 
3/ w §27 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„5) udział w postępowaniu przed sądami w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom 
pracownika, w zakresie nie zastrzeżonym przez prowadzącego postępowanie wyjaśniające,"; 

 
4/ §29 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 29. Do podstawowych zadań Sekcji prewencji i promocji należy w szczególności: 
1) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu w procesie pracy 

zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego; 
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2) analizowanie zachorowań na choroby zawodowe i przyczyn powodujących te choroby; 
3) analizowanie warunków środowiska pracy oraz gromadzenie i analizowanie informacji o 

chorobach zawodowych i warunkach środowiska pracy; 
4) analizowanie zagrożeń występujących w procesie pracy zgłaszanych przez inne organy 

nadzoru nad warunkami pracy; 
5) opracowywanie wniosków wynikających z dokonywanych analiz służących sekcjom 

nadzoru jako materiał pomocniczy dla podejmowania działań kontrolno-nadzorczych; 
6) prowadzenie działalności profilaktycznej, promocyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie 

ochrony pracy; 
7) koordynowanie prac związanych z pomiarami czynników szkodliwych wykonywanych 

sprzętem będącym w posiadaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy; 
8) określanie kierunków działań prewencyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczących określonych rodzajów działalności charakterystycznych dla danego regionu, 
w których stwierdza się największy poziom ryzyka zawodowego; 

9) inicjowanie działań prewencyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mających 
na celu zapobieganie zagrożeniom powstającym w procesie pracy oraz poprawę 
warunków środowiska pracy; 

10) inicjowanie działań prewencyjnych w ramach współdziałania Okręgowego Inspektoratu 
Pracy z jednostkami terenowymi organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, 
instytucjami ubezpieczeniowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i 
innymi instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony pracy; 

11) popularyzacja wśród pracodawców informacji o kosztach wypadków przy pracy, katastrof i 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

12) udzielanie pracodawcom pomocy we wdrażaniu systemowych rozwiązań na rzecz 
poprawy warunków pracy, w tym między innymi systemowego zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy, metod samokontroli, w tym w szczególności w oparciu 
o listy kontrolne; 

13) monitorowanie efektów podejmowanych działań prewencyjnych, ocena skuteczności 
wprowadzanych regulacji prawnych i rozwiązań organizacyjnotechnicznych służących 
prewencji oraz sporządzanie informacji w tym zakresie dla Departamentu Prewencji i 
Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy; 

14) promocja zagadnień ochrony pracy oraz informowanie o działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy, we współpracy z Biurem Informacji w Głównym Inspektoracie Pracy."; 

 
5/ w §32 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4) sporządzanie okresowych informacji o realizacji decyzji, wystąpień i poleceń 
pokontrolnych,"; 

 
6/ §33 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 33. Samodzielne stanowiska do spraw analiz i prawnych, o których mowa w § 16 ust.2 pkt 2 
i 3, realizują zadania określone przez Okręgowego Inspektora Pracy z zakresu spraw 
wchodzących w zakres działania sekcji prawnych oraz Sekcji analiz i informatyki."; 

 
7/ w §35 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
 

„14) zapewnienie warunków organizacyjnych do sprawnej pracy doradców, rzecznika 
prasowego, stanowiska do spraw bhp i ppoż. oraz stanowiska do spraw osobowych,". 

 
§ 2. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY 
 
 

Anna Tomczyk 
 


