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POROZUMIENlE
zawarte w dniu 2łWT,}OIS r.

pomiędzy

GŁOWNYM INSPEKTOREM NADZORU BUDOWIANEGO

GŁOWNYM INSPEKTOREM PRACY

w sprawie zasad współdziałania
organów nadzoru budowlanego z Państwową lnspekcją Prary

Cłówny lnspektor Nadzoru Budowlanego i Cłówny lnspektor Pracy, zwani dalej ,,Stronami", w celu

wspólnych działań na rzecz likwidacji zagrożeń budowlanych w obiektach budowlanych, w których

znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót

budowlanych ustalają, co nastęPuje: 
§t.

Współdziałanie obejmuje przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia l zdrowia pracowników, osób

fizycznych świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób prowadzących

na własny rachunek działalność gospodarczą przed zagrożeniami występującymi podczas prac

związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz przeciwdziałanie

katastrofom budowlanym.

§2,

Współpraca realizowana będzie między innymi poprzez:

1) prowadzenie skoordynowanych kontroli w obiektach budowlanych, w których znajdują się

pomieszczenia pracy oraz na terenach budów;

2) wzajemne informowanie się o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencji

d rugiej strony porozum ienia;

3) wzajemne przekazywanie informacji o zaistniĄch katastrofach budowlanych i współudział

przy ich badaniu;

4) przekazywanie opracowań i ocen dotyczących stanu warunków pracy w budownicMie;

5) wspieranie inicjatyw i upowszechnianie osiągnięć w zakresie nowych rozwiązań technicznych

i technologicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie;

6) doskonalenie metod i form działalności kontrolnej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników

poprzez wzajemne uczestnictwo przedstawicieli w kursach szkoleniowych i konferencjach.



1.

2,

§r,
Organy nadzoru budowlanego informują Państwową lnspekcję Pracy o sMierdzonych podczas
kontroli nieprawidłowościach, zgodnie z ich właściwością.

Organy Państwowej lnspekcji Prary powiadamiają właściwe organy nadzoru budowlanego o braku
lub nieprawidłowościach dotyczących planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz realizacji jego

ustaleń.

§ł,
Strony porozumienia będą działać na rzecz zapewnienia współprary wojewódzkich inspektorów nadzo-

ru budowlanego z okręgowymi inspektorami pracy.

§s,
W razie potrzeby przeprowadzenia wspólnych kontroli Strony wyznaczĄą swoich przedstawicieli oraz
ustalają zakres i organizację kontroli.

§0,
Strony deklarują wzajemną pomoc organizacyjno-techniczną we wszystkich działaniach słuzących
real izacj i n i niejszego porozu m ienia.

§z,
Wyniki współpracy przedstawiane będą na wspólnych posiedzeniach przedstawicieli Cłównego
lnspektora Nadzoru Budowlanego i Cłównego lnspektora Pracy.

§B,

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§g,
Traci moc Porozumienie zawarte w dniu 21 czervvca2O1O r. pomiędzy Cłównym lnspektorem Nadzoru
Budowlanego a Cłównym lnspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru
budowlanego z Państwową lnspekcją Pracy.

§10.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Główny lnspektor
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