POROZUMIENIE
zawarte w dniu 11 lutego 2010 roku

pomiędzy:
Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
a
Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej

o współpracy

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w
celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. – o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), stosując zasady
współpracy podane poniżej, postanawiają nawiązać współpracę, która realizowana będzie na
szczeblu centralnym i terenowym. Ponadto strony postanawiają, co następuje:

§ 1.
Współpraca realizowana będzie w szczególności poprzez:
1) wzajemne przekazywanie informacji o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych,
wybuchowych i innych miejscowych zagrożeniach, mogących spowodować katastrofę
budowlaną;
2) udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności powstania katastrof obiektów budowlanych;
3) wspieranie oraz upowszechnianie inicjatyw i rozwiązań technicznych, mających na celu
poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych;
4) konsultowanie stanowisk w zakresie udzielanych wyjaśnień do przepisów dotyczących
wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych;
5) dokonywanie wymiany danych statystycznych dotyczących zagrożeń pożarowych oraz
stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych;
6) wymianę informacji dotyczących sprzętu i urządzeń, które mogą być wykorzystywane do
działań ratowniczych;
7) udział specjalistów nadzoru budowlanego w pracach sztabów powoływanych w czasie
akcji ratowniczych;
8) wspólne inicjowanie prac naukowo-badawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej
obiektów budowlanych;
9) udostępnianie i wymianę publikacji, materiałów informacyjnych oraz interpretacji
i istotnych wyjaśnień z zakresu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

§ 2.
Strony współpracują w zakresie organizowania specjalistycznych szkoleń pracowników nadzoru
budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wzajemne informowanie się o tematyce i
terminach szkoleń oraz umożliwienie udziału w szkoleniach drugiej Stronie.

§ 3.
W razie stwierdzenia celowości przeprowadzenia wspólnych działań kontrolnych (czynności
kontrolno-rozpoznawczych), Strony ustalają warunki ich organizacji i terminy.

§ 4.
Do realizacji ustaleń Porozumienia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznacza
Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego, a Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej – Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej.

§ 5.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 6.
Traci moc Porozumienie zawarte w dniu 15 listopada 1995 r.

§ 7.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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