
POROZUMIENIE PRACODAWCÓW O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 20 kwietnia 2021 r.

pomiędzy
PREZESEM WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

i DYREKTOR GENERALNĄ WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

a
OKRĘGOWYM INSPEKTOREM PRACY W KATOWICACH

Preambuła
W związkuz ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Pracodawcy mając na
względzie właściwą realizację zadań ustawowych w zakresie zapewnienia przestrzegania
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników organów nadzoru górniczego
i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,

oraz
zważywszyna treść porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Głównym
Inspektorem Pracy a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie zasad
współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z organami nadzoru górniczego

ustalają, co następuje:
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1.Pracodawcy współpracują w sprawach nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem
przepisów i zasad bezpieczeństwai higieny pracy w:

1) zakładach górniczych,

2) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowaw art. 86 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, ze
zm.), dalej w skrócie „p.g.g.”,

3) zakładach prowadzącychdziałalność określoną w art 2 ust. 1 p.g.g.,
4) podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności

im powierzone w ruchu zakładu górniczego.



2.Pracodawcy współpracują również w sprawach kontroli wyrobów wprowadzonych do
obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnościi nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 poz. 514), w odniesieniu do wyrobów
przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego, w zakresie spełniania przez
te wyroby zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

$2
1.Nadzór i kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nad bezpieczeństwem i higieną pracy
odbywa się w formach i w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251).

2.Nadzór i kontrola organów nadzoru górniczego nad bezpieczeństwem i higieną pracy
odbywa się w formach i w zakresie określonym w przepisach p.g.g.
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1.Współpraca obejmuje w szczególności:
1) badanie okolicznościi przyczyn wypadków przy pracy oraz innych mających związek

z pracą, a także udział w pracach komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego do zbadania przyczyn i okoliczności wypadków zbiorowych,

katastrof albo niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych;

2) przeprowadzanie wspólnych kontroli w podmiotach wymienionych w S$ 1 ust. 1

porozumienia.

3) współpracę w szczepieniach pracowników Stron przeciwko COVID-19, rozumianą

w szczególności jako deklarację poinformowania drugiej Strony o fakcie posiadania
puli niewykorzystanych dawek szczepionki z przeznaczeniem dla pracowników, oraz
umożliwienie zaszczepienia się tymi szczepionkami przez pracowników drugiej

strony, tj. zapewnienie w tym celu niezbędnej infrastruktury i personelu.
2.W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania wspólnych zadań, w tym wspólnych

kontroli, strony będą podejmować działania, zmierzające do zapewnienia
bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w organach nadzoru

górniczego i Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności w zakresie dotyczącym

zagrożeń wywołanych chorobami zakaźnymi przy realizacji zadań służbowych

w podmiotach kontrolowanych.

$4
Pracodawcy deklarują wzajemną pomoc we wszystkich działaniach służących realizacji

niniejszego porozumienia.



$5
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES DYREKTOR GENERALNY OKRĘGOWY INSPEKTOR
WYŻSZEGO URZĘDU WYŻSZEGO URZĘDU PRACY

GÓRNICZEGO GÓRNICZEGO W KATOWICACH


