z życia Izby

Porozumienie
PIGR-IMBiGS
Liczne dyskusje w środowisku budowlanym na temat roli, pozycji i znaczenia rusztowań na naszym oraz europejskim rynku budowlanym, w tym bezpiecznej budowy i eksploatacji rusztowań oraz potrzeba zmian w tym zakresie,
doprowadziły w dniu 29 listopada 2008 do spotkania przedstawicieli Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego (IMBiGS) i Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań (PIGR).
Stronę IMBiGS na spotkaniu reprezentowali: Dyrektor Instytutu – dr Stefan Góralczyk,
jego Zastępca ds. Organizacyjno-Technicznych i Ekonomicznych – mgr inż. Marek Gajewski oraz dr inż. Andrzej Misztela. Ze strony
Izby w spotkaniu uczestniczyli Członkowie
Zarządu – Jacek Bińkowski i Bogdan Szpilman oraz Dyrektor Izby – Danuta Gawęcka.
Celem spotkania było wypracowanie porozumienia pomiędzy Instytutem i Izbą, dotyczącego wzajemnej współpracy i połączenia
sił we wspólnych działaniach korzystnych dla
obu stron, a przede wszystkim – korzystnych
dla wszystkich działających w branży rusztowaniowej, w tym użytkowników rusztowań.
W trakcie dyskusji został ustalony zakres
obszarów współpracy (w kontekście aktualnych potrzeb) w celu uporządkowania
i udoskonalenia wszystkich sfer dotyczących
rusztowań. Strony zgodziły się, aby podejść
do tematu w sposób kompleksowy tak, aby
całość, począwszy od legislacji, poprzez
kształcenie i weryfikację wiedzy wszystkich
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niezbędnych szczebli, na obowiązkowej certyfikacji rusztowań kończąc, stanowił jeden
spójny, logicznie uporządkowany, prosty
i nowoczesny system, zbieżny z praktykami
w tym zakresie wśród innych krajów Unii Europejskiej. Ważnym bowiem jest, aby w dobie swobodnego przepływu usług móc poruszać się zawodowo na porównywalnych
i uznawanych zasadach, wszędzie tam, gdzie
zajdzie taka potrzeba.
Pierwszym wspólnym krokiem było stworzenie harmonogramu działań. Założono
w nim okres 1 roku na przeprowadzenie:
t BOBMJ[Z OPSN QSBXOZDI J UFDIOJD[OZDI
w zakresie bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań, a także na tej podstawie opracowanie propozycji zmian,
t EPTLPOBMFOJBQSPDFEVSDFSUZGJLBDKJSVT[towań,
t PQSBDPXBOJBOPXFHPTZTUFNVT[LPMFŴ
Realizacją powyższych zadań zajmie się
– powołana z grona obu organizacji – komisja robocza. Do jej zadań będzie należało

również podjęcie działań na rzecz wsparcia
opracowanego projektu zmian przez inne
organizacje, instytucje i organy państwowe,
a także stworzenie możliwości szerokiej dyskusji środowiska na ten temat. Planowane
jest między innymi przeprowadzenie debaty nad projektem na tegorocznym Forum
Rusztowaniowym, a także wykorzystanie
wszelkich innych dostępnych możliwości
zaprezentowania problemów branży rusztowaniowej szerszemu forum, celem pozyskania poparcia wspólnych działań. Na rys. 1
przedstawiono ramowy schemat odnoszący się do obszaru i zakresu tematycznego
wspólnego projektu PIGR i IMBiGS.
Opracowała:
mgr inż. Danuta Gawęcka
Dyrektor PIGR

