
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 7 marca 2019 roku 

między Głównym Inspektorem Pracy a Głównym Inspektorem 
Transportu Drogowego o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy 

i Inspekcji Transportu Drogowego 
 

 
Działając na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623, z późn. zm.) - 

a także mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie 

realizacji zadań ustawowych — Główny Inspektor Pracy i Główny Inspektor Transportu 

Drogowego ustalają, co następuje: 

 

§ 1 

Państwowa Inspekcja Pracy i Inspekcja Transportu Drogowego, zwane dalej 

„Stronami”, w zakresie swoich uprawnień, organizują i prowadzą wspólne 

przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania oraz eliminowania naruszeń przepisów prawa 

u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie transportu 

drogowego lub niezarobkowego przewozu drogowego, w szczególności przepisów 

o czasie pracy kierowców. 

 

§ 2 

Współdziałanie Stron realizowane będzie: 

1) na szczeblu centralnym między Głównym Inspektorem Pracy a Głównym 

Inspektorem Transportu Drogowego; 

2) na szczeblu terenowym między okręgowymi inspektorami pracy 

a wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego. 



 

§ 3 

Współdziałanie Stron obejmuje w szczególności: 

1) współpracę przy wyjaśnianiu wątpliwości na tle stosowania przepisów 

o czasie pracy kierowców;  

2) wzajemne przekazywanie informacji, raportów oraz wniosków wynikających 

z analizy problemów w zakresie, o którym mowa w § 1, istotnych 

dla wykonywania zadań drugiej Strony; 

3) wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla eliminowania 

zagrożeń w przewozie drogowym; 

4) realizację wybranych inicjatyw prewencyjno-promocyjnych w zakresie, 

o którym mowa w § 1. 

 

§ 4 

Strony, w zależności od potrzeb, umożliwią wzajemne współorganizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych. 

 

§ 5 

1. Strony dokonują analizy funkcjonowania porozumienia na posiedzeniach 

odbywanych w razie potrzeby w terminie uzgodnionym przez Strony. 

2. Strona, w siedzibie której odbywa się posiedzenie, przewodniczy posiedzeniu, 

zapewniając jego obsługę administracyjną. 

3. Przygotowanie posiedzeń powierza się wspólnemu zespołowi, w skład którego 

wchodzą wyznaczeni przedstawiciele Stron. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu, a także tych które 

wymagają sprecyzowania lub uszczegółowienia, Strony dopuszczają możliwość 

zawierania odrębnych porozumień. 

 



§ 7 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.  Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

§ 8 

Traci moc Porozumienie zawarte w dniu 28 sierpnia 2002 r. między Głównym Inspektorem 

Pracy a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego o współdziałaniu Państwowej Inspekcji 

Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego. 
 

§ 9 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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