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Warszawa, 12 września 2019 r.

Wg. Rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234), Warszawska Międzyzakładowa Komisja
Budowlana OZZ Inicjatywa Pracownicza, zrzeszająca operatorów żurawi wieżowych,
cieśli i zbrojarzy zatrudnionych na terenie m.st. Warszawy, zwraca się do wszystkich
firm z branży budowlanej

prowadzących

prace lub oferujących

usługi z

wykorzystaniem żurawi wieżowych lub szybkomontujących z wnioskiem o:

1) Przedstawienie szczegółowych informacji o podjętych w bieżącym roku przez
Państwa firmy działaniach zmierzających do wdrożenia przepisów Rozporządzenia w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i
szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147), w szczególności przepisów dotyczących:
a) zakazu wykonywania czynności operatora żurawi dłużej niż 8 godzin
dziennie;
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b) zakazu pracy, gdy w temperatura w kabinie przekracza 28°C lub jest niższa
niż 18°C;
c)

obowiązkowego

wyposażenia

wszystkich

maszyn

w

urządzenia

komunikacyjne, sygnalizator dźwiękowy, diagram udźwigu, urządzenie
umożliwiające odczytywanie temperatury w kabinie i jej ewentualne
utrzymywanie w dopuszczalnym przedziale, urządzenie do pomiaru siły wiatru,
środki gaśnicze i pierwszej pomocy, oświetlenie oraz światła obrysowe;
d) obowiązkowego (od 15 listopada br.) wyposażenia żurawi wyższych niż 80
metrów w windy lub inne urządzenia ułatwiające wejście;
e) właściwego prowadzenia ewidencji czasu obsługi żurawia w książkach
dyżurów.

2) Przedstawienie szczegółowych informacji o planowanych przez Państwa firmy
działaniach zmierzających do wdrożenia przepisów Rozporządzenia w sprawie
bezpieczeństwa

i

higieny

pracy

przy

obsłudze

żurawi

wieżowych

i

szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147), które zostaną podjęte w kolejnych
miesiącach br.

W miarę możliwości, prosimy o przedstawienie wyżej wymienionych informacji w
formie obejmującej:
a)

dane

liczbowe

o

posiadanych

maszynach

(w

przypadku

firm

udostępniających żurawie) i ich stanie wyposażenia w poszczególne elementy
(wiatromierze,
komunikacji,

urządzenia
klimatyzacja,

do

pomiaru

windy

i

temperatury,

pozostałe

urządzenia

urządzenia

zawarte

do
w

Rozporządzeniu);
b) przyjęte sposoby dbania o przestrzeganie nrom odnośnie dopuszczalnej
długości wykonywania czynności przez operatora żurawia (nie więcej niż 8
godzin dziennie) oraz norm dotyczących temperatur;

c) przyjęte sposoby egzekwowania od podwykonawców i innych podmiotów
współpracujących

z

Państwa

firmami

przestrzegania

przepisów

Rozporządzenia;
d) przyjęte praktyki w zakresie informowania o obowiązujących przepisach
dotyczących BHP;

Wyżej wymienione informacje staną się podstawą społecznego raportu nt. warunków
pracy w branży budowlanej, który planuje opracować nasza Komisja. Będziemy
zobowiązani za wszelką pomoc z Państwa strony. Prosimy także, w miarę możliwość,
o odpowiedź na nasze pismo w terminie nie późniejszym niż 1 października br.

Z wyrazami szacunku,

Florian Nowicki
Członek Prezydium Komisji

