POROZUMIENIE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY
i
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad współdziałania Państwowej
Inspekcji Pracy i Straży Granicznej

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
Państwowej Inspekcji Pracy oraz art. 3a pkt 7 i art. 10d ust. 22 i ust. 23 pkt 2 ustawy z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej Główny Inspektor Pracy i Komendant Główny
Straży Granicznej, zwani dalej „Stronami”, ustalają, co następuje:
§1.
Porozumienie Głównego Inspektora Pracy i Komendanta Głównego Straży Granicznej w
sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej, zwane dalej
„Porozumieniem”, zostaje zawarte w celu podejmowania wspólnych działań i inicjatyw
dotyczących zapobiegania i zwalczania powierzania nielegalnego wykonywania pracy
cudzoziemcom, nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, naruszania praw
cudzoziemców związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz handlu ludźmi do
pracy przymusowej.
§2.
1. Porozumienie obejmuje współdziałanie organów Państwowej Inspekcji Pracy (dalej:
PIP) i Straży Granicznej na szczeblu:
1) centralnym – pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy i Komendantem Głównym
Straży Granicznej;
2) terenowym – pomiędzy okręgowymi inspektorami pracy, dyrektorem Ośrodka
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu i kierownikami oddziałów PIP a
komendantami oddziałów, placówek i ośrodków szkolenia Straży Granicznej.
2. Okręgowi inspektorzy pracy i komendanci oddziałów Straży Granicznej mogą zawierać
porozumienia uszczegóławiające zasady współpracy na obszarze objętym
terytorialnym zasięgiem ich działania.
§3.
Współdziałanie Stron realizowane jest w szczególności poprzez:
1) wzajemne przekazywanie informacji o naruszeniu przepisów regulujących zasady
zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
innych przepisów pozostających w zakresie właściwości Stron, w tym o przypadkach
powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom, nielegalnego
wykonywania pracy przez cudzoziemców, nielegalnego pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naruszania praw cudzoziemców związanych z
wykonywaniem pracy zarobkowej oraz o przypadkach nasuwających podejrzenie
występowania handlu ludźmi do pracy przymusowej, a także innych informacji
umożliwiających organom Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej
realizowanie ustawowych zadań;
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2) przekazywanie – na wniosek zainteresowanej Strony – informacji o przypadkach
delegowania cudzoziemców do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach świadczenia usług oraz związanych z tym delegowaniem naruszeniach
przepisów pozostających w zakresie właściwości Strony wnioskującej;
3) przekazywanie – na wniosek zainteresowanej Strony – informacji, dotyczących
przedsiębiorców prowadzących tzw. „wirtualne biura”, celem ułatwienia kontaktu z
danym przedsiębiorcą i przeprowadzenia czynności kontrolnych;
4) podejmowanie wspólnych kontroli z udziałem inspektorów pracy i funkcjonariuszy
Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy i Straży
Granicznej związanych z kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących
cudzoziemców;
5) wymianę doświadczeń, w szczególności w zakresie doskonalenia metod kontroli;
6) współpracę Głównego Inspektoratu Pracy i Komendy Głównej Straży Granicznej przy
określaniu – na podstawie oceny ryzyka – sektorów działalności, w których koncentruje
się zatrudnienie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, zgodnie z
ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
7) podejmowanie inicjatyw dotyczących poprawy stanu przestrzegania prawa w zakresie
spraw należących do kompetencji Stron, w tym wspólne przedsięwzięcia informacyjne
i promocyjne, np. organizowanie kampanii informacyjnych, szkoleń, spotkań i
konferencji z udziałem cudzoziemców, pracodawców, organizacji pozarządowych itp.;
8) wymianę doświadczeń w zakresie trybu postępowania z identyfikowanymi w toku
kontroli osobami będącymi lub mogącymi być ofiarami handlu ludźmi w celu pracy
przymusowej;
9) wymianę interpretacji przepisów będących w posiadaniu Stron oraz opracowywanie
takich interpretacji na wniosek drugiej Strony;
10) podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP i funkcjonariuszy Straży Granicznej.
§4.
Komendanci oddziałów Straży Granicznej przekazują okręgowym inspektorom pracy:
1) informacje – w zakresie właściwości Państwowej Inspekcji Pracy – o przypadkach
nieprzestrzegania przepisów regulujących prawa cudzoziemców związane z
wykonywaniem pracy zarobkowej, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,
stwierdzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej;
2) wiadomości o sposobie wykorzystania informacji, o których mowa w § 5 pkt 1.
§5.
Okręgowi inspektorzy pracy przekazują komendantom oddziałów Straży Granicznej:
1) informacje – w zakresie właściwości Straży Granicznej – o stwierdzonych przez
inspektorów pracy przypadkach:
a) powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom i nielegalnego
wykonywania pracy przez cudzoziemców, w tym w szczególności spełniających
przesłanki zobowiązania cudzoziemca do powrotu określone w ustawie z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
b) nielegalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) nasuwających podejrzenie występowania handlu ludźmi w celu pracy
przymusowej;
2) wiadomości o sposobie wykorzystania informacji, o których mowa w § 4 pkt 1;
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3) informacje o przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontrolach w
określonym podmiocie i stwierdzonej w trakcie poszczególnych kontroli liczbie
cudzoziemców zgłoszonych przez ten podmiot do ubezpieczeń społecznych oraz dane
ubezpieczonych cudzoziemców – na wniosek komendanta właściwego oddziału Straży
Granicznej.
§6.
W razie potrzeby przeprowadzenia kontroli z udziałem inspektora pracy i funkcjonariusza
Straży Granicznej Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, ustalają zakres i termin
kontroli oraz osobę kierującą kontrolą.
§7.
Współdziałanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inspektorów pracy i
funkcjonariuszy Straży Granicznej odbywa się w szczególności poprzez:
1) organizowanie kursów i szkoleń;
2) współpracę przy opracowywaniu programów szkoleń;
3) wymianę wykładowców;
4) zapewnienie pracownikom PIP i funkcjonariuszom Straży Granicznej, w miarę
zgłaszanych potrzeb i możliwości Strony będącej organizatorem, udziału w
studiach podyplomowych, kursach lub szkoleniach organizowanych przez Strony.
§ 8.
Główny Inspektor Pracy i okręgowi inspektorzy pracy oraz Komendant Główny i
komendanci oddziałów Straży Granicznej wyznaczają swoich przedstawicieli
odpowiedzialnych za koordynację współdziałania, o czym informują się wzajemnie.
§ 9.
Strony niniejszego Porozumienia, każda we własnym zakresie, pokrywają koszty związane
z jego realizacją.
§ 10.
Strony organizują, nie rzadziej niż raz w roku, wspólne spotkanie (naradę szkoleniową) w
celu oceny dotychczasowej współpracy.
§ 11.
Wątpliwości interpretacyjne powstałe w związku z realizacją niniejszego Porozumienia
będą rozstrzygane przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli w drodze
uzgodnień.
§ 12.
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§ 13.
1. Zmiany lub rozwiązanie Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Porozumienie może być rozwiązane na podstawie pisemnego oświadczenia jednej ze
Stron przekazanego drugiej Stronie w terminie nie krótszym niż 30 dni przed żądanym
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terminem rozwiązania lub na podstawie zgodnego porozumienia obydwu Stron, w którym
ustalą one termin rozwiązania Porozumienia.
§ 14.
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
§ 15.
Traci moc Porozumienie Głównego Inspektora Pracy i Komendanta Głównego Straży
Granicznej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji
Pracy i Straży Granicznej.
§ 16.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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