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Redakcja portalu www.dzwignice.info zgłasza niniejszym następujące uwagi do konsultowanej 
zmiany: 
  
1.proponowana zmiana brzmienia &20 poprzez zastąpienie określenia organizator pracy 
pojęciem pracodawca spowoduje, że wyłączymy spod tej regulacji rzeszę ok 2/3 czynnych 
operatorów żurawi, którzy świadczą swoje usługi na zasadzie działalności gospodarczej ( zwykle 
jednoosobowej). W tej sytuacji są dla siebie pracodawcą i to oni mają być  odpowiedzialni za 
wyposażenie swojego stanowiska pracy.? Na jakiej podstawie skoro nie są właścicielami żurawi i 
nie mogą dokonywać na nich zmian  i nie mają uprawnień do dokonywania takich zmian. 
Zwróćmy uwagę na trend  w firmach wynajmujących żurawie – wynajmujący w dominującej 
większości starają się wynajmować żuraw bez operatora , zwłaszcza gdy miejsce pracy żurawia 
jest odległe od siedziby firmy wynajmującej  a to ze względu na koszty delegacji i 
zakwaterowania oraz brak możliwości kontroli nad pracą operatora. 
  
2. Błędem jest zdaniem redakcji brak w rozporządzeniu definicji  pojęcia „ organizator pracy”- 
zawartego w pkt 9 tabeli uzgodnień 
  
3. Błędem jest zapis, który pośrednio poprzez „organizatora pracy„ usiłuje wyegzekwować od 
wynajmujących/ właścicieli żurawi niezbędne wyposażenie stanowiska pracy operatora , gdyż 
to tylko właściciel lub uprawniona firma/ konserwator  za jego zgodą  jest uprawniona do 
dokonania takich zmian .(proszę zasięgnąć opinii UDT) 
  
4.Zapis &20 powinien zobowiązywać wynajmującego żuraw/właściciela do spełnienia tych 
warunków wprost a nie poprzez wymagania w stosunku do „organizatora pracy” 
  
5. W projekcie występuje wielokrotnie pojęcie – osoba kierująca pracownikami na terenie 
pracy żurawia – ale brak jest jej definicji  w &2 . Kierujących pracownikami  na terenie pracy 
żurawia może być tylu ilu podwykonawców. Czy nie powinno być dodefiniowane ,ze jest to 
mistrz, brygadzista lub wyznaczony  pracownik kierujący pracami na budowie w obszarze pracy 
żurawia  
  
6. Z przeprowadzonej  na portalu ankiety której udział wzięło 196 osób wynika że : 
66% uważa że to wynajmujący/właściciel powinien być odpowiedzialny za wyposażenie 
stanowiska pracy operatora  
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 29% uważa że organizator pracy na budowie powinien być odpowiedzialny 
  
52% ankietowanych uważa za niewłaściwe  wywieranie nacisku na organizatora pracy zamiast 
na wynajmującego/właściciela 
32% ankietowanych uważa za właściwe  wywieranie nacisku na organizatora pracy 
  
Wyniki tej ankiety potwierdzają dane redakcji  że ok 30% operatorów jest zatrudnionych na 
umowę o pracę a ok 70% na zasadzie samozatrudnienia  
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