
PoRozUMlENlE
O WSPOŁPRACY

pomiędzy:

Głownym lnspektorem Nadzoru

Budowlanego,

P rzewod n iczącym Po l skieg o Związku

lnzynierów i Technikow Budownictwa

i prezesem stow arzyszenia Architektow

Polskich



POROZUMIEN|E O WSPOŁPRACY

zawańe w dnau 5 listopada 2014 roku w Warszawie

pomiędzy:

Głównym lnspektorem Nadzoru Budowlanego,

P zewod n ic zący m Polskiego Związku l nżyn ie rów i Tec h n i ków B u down ictwa

i Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich

Mając na celu stałe podnoszenie jakości polskiego budownictwa oraz prowadzonych procesów

inwestycyjnych, a takze uznając, ze jest to osiągalne jedynie poprzez harmonijne wspołdziałanie

dwoch z natury powiązanych ze sobą grup zawodowych - architektów i inzynierów budownictwa,

Głowny lnspektor Nadzoru 'Budowlanego, Przewodniczący Polskiego Związku lnzynierów

i Techników Budownictwa oraz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, zwani dalej ,,stronami",

postanawiają nawiązac wzajem ną wspołpracę w następującym zakresie :

§1.
Główny lnspektor Nadzoru Budowlanego, Przewodniczący Polskiego Związku lnzynierow

i Techników Budownictwa oraz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich wspołdziałają

w zakresie:

1) udostępniania i wymiany publikacji, materiałów informacyjnych oraz interpretacji przepisów

dotyczących procesu budowlanego w tym m.in. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane, ustawy z dnia ,16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz aktów

wykonawczych do tych ustaw;

2) monitorowania przypadkow rozbieżności w interpretacji przepisów, o których mowa w pkt ,1 oraz

rozstrzyganiu rozbiezności w tym zakresie;

3) organizowania specjalistycznych szkoleń, w szczególności poprzez wzajemne informowanie się

o ich tematyce i terminach oraz umożliwienie udziału w szkoleniach organizowanych przez

każdąze stron Porozu m ienia,

§2.
1, Przewodniczący Polskiego Związku lnzynierow i Techników Budownictwa oraz Prezes

Stowarzysze n ia Arch itektow Po lskich współdziałają w zakres ie :

1) tworzenia projektów przepisów prawnych oraz zgłaszaniu zmian i wniosków w tym zakresie do

właściwych organów i instytucji;

2) inicjowania prac naukowo-badawczych dotyczących projektowania obiektów budowlanych;

3) ustalenia strategii komunikacji kierowanej do grup docelowych (zawodowych i specjalistów).



2. Przewodniczący Polskiego Zwięku lnzynierow i Techników Budownictwa oraz Prezes

Stowarzyszenia Architektów Polskich przekazują Głównemu lnspektorowi Nadzoru Budowlanego

informację o działaniach, o których mowa w ust. 1.

§3.
Wcelu realizacji zadań, o których mowaw§ 1 i§ 2 ust.,1, strony Porozumienia uprawnione sądo
powołania zespołów roboczych z udziałem ekspeńów reprezentujących strony, których kompetencje

i formy pracy określone zostaną we wspolnie wypracowanym Regulaminie.

§4.
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

§5.
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Główny lnspektor Nadzoru
Budowlanego

Prezes Stowarzyszen ia Arch ltektów
Polskich


