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pomigdzy
Prezesem Wy2szego Urzgdu G6rniczego
a

Og6lnopolskim Stowarzyszeniem Pracownik6w Slu2by Bezpieczefirstwa i Higieny Pracy
Prezes WyZszego Urzgdu G6rniczego oruz Og6lnopolskie Stowarzyszenie Pracownik6w
SluZby Bezpieczehstwa i Higieny Pracy (,,Strony"), maj4c na wzglgdzie potrzebE ustalenia
skutecznych mechanizm6w komunikacji w celu ksztaltowania bezpiecznych, higienicznych
i ergonomicznychwarunk6w pracy wbran?y geologicznej i g6rniczej, ustala.jq, co nastgpuje:

$1.
Przedmiotem wsp6lpracy s4 zadania dotyczqcebranZy geologicznej

t g6rniczej w zakresie:

1) popularyzacji problematyki bezpieczefrstwa i higieny ptacy1'

O

g6lnopo lskie

i

wiedzy pracownik6w urzgd6w g6rniczych oraz czlonk6w
go Stowarzy szenia Pracownik6w S luzby B ezpieczehstwa i Hi gieny Pracy ;

2) doskonalenia umiejgtnoSci

3) wyralania opinii

w

sprawach dotyczqcvch nowych rozwiqzai prawno-organizacyjnych
zwiqzany ch z b ezpie czeri stwem i hi gi en4 pr acy ;

4) wystgpowania z wnioskami i propozycjami rczwiqzan prawno-organizacyjnych oraz techni c znych zwiqzany ch z b ezpie czef stwem i hi g i en 4 pr acy ;
5) prowadzenia dziaNalnoSci szkoleniowej
i higien4 pracy.

i

wydawniczej zwiqzanej

z bezpieczeflstwem

$2.
Wsp6lpraca polega na:
1) podejmowaniu wsp6lnych przedsigwzigi intbrmacyjnych w dziedzinie bezpieczefstwa
i higieny pracy, zapev'niai1cych eliminowanie zagroZeft Lycia r zdrowta pracownik6w za-

klad6w gorniczych i zaklad6w otaz ksztaltowanie bezpiecznych, higienicznych
i ergonomi cznych warunk6w

pr acy ;
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2) podejmowaniu wsp6lnych dziaNan w celu podnoszenia poziomu wiedzy z zaf<resu
bezpieczenstwa i higieny pracy ptzez pracownik6w urzgd6w gSrniczych oraz czlonk6w
O g6lnopo I skie go Stowarzy szenia Pracownik6w S luzb y B ezpieczef stwa i Hi gieny Pracy;
3) wzajemnym przekazywaniu wniosk6w dotycz4cych koniecznoSci podjgcia prac
legislacyjnych w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy oraz opinii o nowych
ro

zw iqzaniach prawno - or ganizacy jnych ;

4) wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczqcych najnowszych osi4gnigi nauki oraz
najnowszych dobrych praktyk;

5) wymianie informacji na temat istniej4cych zagroAeh i uci4ZliwoSci w Srodowisku pracy oruz
metod ich ogranic zania;

6) umieszczeniuna stronie intemetowej bezpoSredniego przekierowania do strony internetowej
drugiej Strony;
7) podejmowaniu innych przedsigwzig6 informacyjnych na podstawie biehqcych ustalef
pomigdzy Stronami, w szczeg6lnoSci konferencj i, seminari6w oraz szkolen.

$3.
Wsp6lpraca odbywa sig na szczeblu:

pomigdzy Prezesem i Wiceprezesami Wyzszego Urzgdu G6rniczego
a Zarzydem Gl6wnym Og6lnopolskiego Stowarzyszenia Pracownik6w SluZby
Bezpreczefistwa i Higieny Pracy;

1) centralnym

-

2) terenowym (lokalnym)

pomigdzy Dyrektorami Okrggowych Urzgd6w G6rniczych
a Zarzydami Oddziat6w Og6lnopolskiego Stowarzyszenia Pracownik6w SiuZby
Bezpreczenstwa i Higieny Pracy.

-

s4.
Strony bgd4 na breLqco monitorowad realizacjg Porozumienia.

$s.
Podpisanie Porozumienia nie powoduje Zadnychzobowi4zah finansowych dla obu Stron.

$6
Realizacja Porozumienia odbywa

sig z

uwzglgdnieniem przepis6w powszechnie

obowi4zuj4cych.

$7.
Zmiany Porozumienia s4 dokonywane w formie aneksu podpisanego przez Strony.
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$8.
Porozumienie jest zawierane
z inicjatywy kahdej ze Stron.

ra

czas nieokreSlony,

a jego rozwi4zanie mohe

nast4pi6

$e.
Porozumienie zostalo sporzEdzone w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
$ 10.
Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Prezes Zarz4du O g6lnopolskie go
Stowa rzys zenia P racownik6w

Prezes Wy2szego Urzgdu G6rniczego

Slu2by Bezpieczefitstwa i Higieny Pracy

frab'uto /d'attL

,(

Pelnomocnik Zarz4du Ogrf lnopolskiego
Stowarrys zenia P racownik6w
Slu2by Bezpieczeftstwa i Higieny Pracy
ds. wsp6lpYacy z WUG
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