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W SPRAWIE ZASAD WSPÓ£DZIA£ANIA
W ZAKRESIE OCHRONY PRACY
Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ zapewnienia skutecznej ochrony stosunku pracy,
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz eliminowania zagro¿eñ powoduj¹cych wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz uznaj¹c, ¿e dobra wspó³praca pomiêdzy stronami opiera siê na sta³ej wymianie informacji i opinii, strony uznaj¹ potrzebê
wspó³pracy w zakresie ochrony pracy.
§ 1.
Wspó³praca obejmowaæ bêdzie:
1. podejmowanie wspólnych inicjatyw maj¹cych na celu dostosowanie metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ spo³ecznych i gospodarczych,
2. podejmowanie wspólnych inicjatyw maj¹cych na celu przeciwdzia³anie i eliminowanie zagro¿eñ wystêpuj¹cych w zak³adach pracy,
3. zwiêkszenie skutecznoœci dzia³añ podejmowanych przez strony w zakresie ochrony pracy oraz podnoszenie efektywnoœci spo³ecznej kontroli warunków pracy,
4. informowanie Pañstwowej Inspekcji Pracy o stwierdzonych przypadkach naruszania uprawnieñ pracowniczych, a w szczególnoœci dotycz¹cych bezpieczeñstwa i
higieny pracy,
5. podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ informacyjno-promocyjnych w dziedzinie ochrony pracy z wykorzystaniem prasy w³asnej oraz stron internetowych.
6. organizowanie dzia³alnoœci doradczej i instrukta¿owej w zakresie problematyki objêtej porozumieniem, w szczególnoœci doradztwa prawnego dla sip,
7. podejmowanie inicjatyw szkoleniowych maj¹cych na celu podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie prawa pracy i przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy.

§ 2.
Wspó³dzia³anie stron w zakresie dzia³alnoœci szkoleniowej realizowane bêdzie poprzez:
1. opracowywanie i wydawanie ramowych materia³ów dydaktycznych oraz za³o¿eñ
metodycznych szkoleñ dla dzia³aczy zwi¹zkowych,
2. udzielanie pomocy merytorycznej w prowadzeniu szkoleñ z zakresu prawa pracy
oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy,
3. organizowanie na szczeblu centralnym oraz okrêgowych inspektoratów pracy seminariów i szkoleñ dla dzia³aczy zwi¹zkowych i spo³ecznych inspektorów pracy z
zakresu ochrony pracy.
§ 3.
Wspó³dzia³anie stron w zakresie podejmowania przedsiêwziêæ informacyjno - promocyjnych w zakresie ochrony pracy realizowane bêdzie poprzez:
1. organizowanie akcji i imprez o charakterze promocyjnym,
2. opracowywanie i wydawanie materia³ów informacyjnych,
3. organizowanie sympozjów i konferencji naukowych.
§ 4.
Niniejsze Porozumienie realizowane na szczeblu terenowym powinno uwzglêdniaæ
potrzeby i uwarunkowania wystêpuj¹ce w danym regionie i opieraæ siê na wspó³pracy
Okrêgowych Inspektoratów Pracy ze strukturami terenowymi Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”.
.
§ 5.
Strony dokonywaæ bêd¹ raz w roku analizy realizacji postanowieñ niniejszego Porozumienia.
§ 6.
Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas nieokreœlony, a zmiany w jego treœci
wprowadzane mog¹ byæ w drodze aneksu.
§ 7.
1. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa
dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
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