POROZUMIENIE
zawarte w dniu 15/01/2020r. w Warszawie
pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Głównym Inspektorem Sanitarnym
o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251) oraz w ustawie z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz stosownie do § 1
ust. 1 pkt 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w
sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia (Dz. U. poz. 1870)
Główny Inspektor Pracy i Główny Inspektor Sanitarny, zwani dalej „Stronami”, zgodnie
ustalają, co następuje:
§ 1.
Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników przed
zagrożeniami środowiska pracy, zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych
chorób związanych z warunkami pracy i ich zwalczania.
§ 2.
1. Porozumienie obejmuje współpracę organów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej
Inspekcji Sanitarnej na szczeblu:
1) centralnym – pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Głównym Inspektorem
Sanitarnym;
2) terenowym – pomiędzy okręgowymi inspektorami pracy a państwowymi wojewódzkimi
inspektorami sanitarnymi, w przypadku których szczegóły dotyczące współpracy mogą
zostać określone w odrębnych porozumieniach określających jej zasady zgodnie
z właściwością miejscową.
2. Współpraca będzie przebiegać przy pełnym respektowaniu kompetencji i obowiązków
Stron, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz w granicach ich możliwości
organizacyjnych.
§ 3.
Współpraca Stron będzie realizowana w szczególności poprzez:
1) wymianę informacji o:

a) działaniach

kontrolnych

o

szczególnym

znaczeniu

dla

ochrony

zdrowia

pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy oraz tematyce planowanych
działań kontrolnych w tym zakresie,
b) decyzjach dotyczących unieruchomienia zakładu pracy lub jego części albo
zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju,
c) istotnym znaczeniu dla eliminowania lub ograniczania zagrożeń wynikających:
 ze stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych
i detergentów, w tym o nieprawidłowościach dotyczących klasyfikacji, kart
charakterystyki i oznakowania opakowań,
 z występowania szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych
w środowisku pracy oraz procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym,
d) zakładach pracy charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń
w środowisku pracy,
e) organizowanych szkoleniach, seminariach lub konferencjach;
2)

przekazywanie właściwym okręgowym inspektorom pracy decyzji w sprawach chorób
zawodowych, wydanych przez właściwych państwowych inspektorów sanitarnych;

3)

realizację wspólnych projektów, działań promocyjno-edukacyjnych oraz innych
działań krajowych i międzynarodowych w zakresie objętym Porozumieniem;

4)

uzgadnianie odstępstw od wymagań w zakresie pomieszczeń stałej pracy
lokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu lub braku oświetlenia
dziennego w pomieszczeniach stałej pracy.
§ 4.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy i Głównego Inspektoratu Sanitarnego
co najmniej raz w roku wymienią informacje na temat współpracy organów Państwowej
Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowanej zgodnie z właściwością
miejscową ich działania.
§ 5.
Porozumienie nie powoduje wzajemnych zobowiązań finansowych pomiędzy Stronami.
Ewentualne zobowiązania finansowe, wynikające z realizacji Porozumienia, Strony ponosić
będą we własnym zakresie.
§ 6.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają zgody obu Stron oraz zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 8.
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
§ 9.
Traci moc porozumienie zawarte w dniu 18 listopada 2002 r. między Głównym Inspektorem
Pracy i Głównym Inspektorem Sanitarnym o współpracy Państwowej Inspekcji Pracy
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
§ 10.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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