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lecenia GINB, a także w zgodzie z późniejszymi zaleceniami 
z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli organy 
nadzoru budowlanego prowadzą wykazy obiektów wielkopo-
wierzchniowych, to monitorowanie prawidłowości, z punktu 
widzenia prawa, utrzymania obiektów wielkopowierzchnio-
wych jest znacznie ułatwione. Nadzór budowlany na podsta-
wie wykazów oraz zawiadomień o wykonanych kontrolach 
systematycznie i na bieżąco sprawdza wypełnianie obowiąz-
ków kontrolnych przez właścicieli i zarządców tych obiektów, 
a w sytuacjach, gdy dochodzi do nieprawidłowości ma moż-
liwość szybko reagować.
Natomiast w okresie zimy, w przypadku silnych opadów śnie-
gu, występowania wichur czy innych silnych zjawisk atmosfe-
rycznych w miarę potrzeb inspektorzy nadzoru budowlanego 
podejmują również akcyjne kontrole obiektów wielkopowierzch-
niowych, zwłaszcza tych, w których może przebywać jedno-
cześnie wiele osób – takich jak hale targowe, sportowe czy 
widowiskowe.

Jesteśmy u progu nowego roku 2018, jakie najistotniejsze 
zadania ma w najbliższym czasie przed sobą GUNB?
– Jako p.o. głównego inspektora nadzoru budowlanego wi-
dzę potrzebę unowocześnienia funkcjonowania organów 
nadzoru budowlanego. Dlatego popieram różne inicjatywy, 
których celem jest cyfryzacja i modernizacja usług budow-
lanych w Polsce. Myślę, że w dzisiejszym świecie, w obliczu 
nowych wyzwań, konkurencji na rynku pracy i w sytuacji roz-
woju gospodarczego, w którym niemały udział ma budownic-
two, są to kierunki działań niezbędne, aby nadzór budowlany 
mógł być profesjonalny i coraz bardziej skuteczny. W 2018 r. 
będziemy również kontynuować zintensyfikowane kontro-
le wyrobów budowlanych. Zamierzamy też zwiększyć liczbę 
inspekcji, które dotyczyć będą obiektów i wykonywanych ro-
bót budowlanych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Grażyna Furmańczyk-Ziemińska 

17 listopada 2017 r w siedzibie Związku Zawodowego „Bu-
dowlani” odbyło się spotkanie, na którym podpisane zostało 
Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze 
Żurawi. Inicjatorami porozumienia są Komisja Operatorów Żu-
rawi Związek Zawodowy Wspólnota Pracy oraz Związek Za-
wodowy „Budowlani”.
Celem niniejszej inicjatywy jest połączenie wysiłków środowiska 
budowlanego oraz branż pokrewnych, instytucji władzy publicz-
nej i samorządowej, instytucji certyfikujących, w szczególności 
pracodawców oraz operatorów żurawi w dążeniu do ogranicza-
nia ryzyka powstawania wypadków przy pracy poprzez:
• wymianę doświadczeń i dobrych praktyk;
• organizowanie szkoleń z zakresu BHP dla właścicieli żura-
wi oraz operatorów żurawi;
• organizowanie konferencji i seminariów o tematyce BHP;
• ujednolicanie podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pra-
cy przez właścicieli żurawi, inwestorów, najemców urządzeń 
i wykonawców prac budowlanych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele największych firm – 
właścicieli żurawi: TRINAC Polska Sp. z o.o., HERKULES SA, 
CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A., Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Maszynami Budownictwa „Warszawa” Sp. z o.o. oraz MAZUR 
Żurawie Spółka z o.o. Inicjatywę wsparli: Polska Izba Inżynie-
rów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Bu-
downictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Poro-
zumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Komisja Operato-
rów Żurawi Związek Zawodowy Wspólnota Pracy oraz Zwią-
zek Zawodowy „Budowlani” oraz Sekretariat Budownictwa 
i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”.

W ramach porozumienia na początku roku zorganizowana 
zostanie konferencja inauguracyjna, podczas której będzie-
my chcieli omówić najważniejsze problemy dotyczące kwe-
stii bezpieczeństwa przy obsłudze żurawi i poszukać sposo-
bu ich rozwiązania. 

ZZ „Budowlani”

Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pracy  
przy Obsłudze Żurawi podpisane 
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Sekretarz Generalny PZITB Wiktor Piwkowski podpisuje 
porozumienie


