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Warszawa, 27.03.2020 

 

 

Dotyczy: propozycji działań w sprawie funkcjonowania branż krytycznych w związku z pandemią 

wirusa SARS-CoV-2 – zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i usług w branży budowlanej 
 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W sytuacji nadzwyczajnej, jakim jest wystąpienie pandemii wirusa SARS-CoV-2 niezbędne jest zaopatrzenie 

budynków w ogrzewanie i ciepłą wodę, zapewnienie nieprzerwanego działania systemów wentylacji i 

klimatyzacji oraz innych instalacji zapewniających bezpieczne użytkowanie obiektów przez znajdujące się z 

nich osoby. Ogrzewanie pomieszczeń, a przede wszystkim dostępność ciepłej wody są warunkiem 

utrzymania zdrowia i kompleksowej higieny zgodnie z zaleceniami WHO i Ministerstwa Zdrowia. Jednym z 

głównych zaleceń w walce z wirusem jest zalecenie regularnego i dokładnego mycia rąk ciepłą wodą z 

mydłem. 

Ponieważ zgodnie z ostatnimi zarządzeniami rządu,  miliony obywateli maja pozostawać w domu, oraz 

panującymi obecnie warunkami pogodowymi, wzrasta zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę do 

utrzymania higieny osobistej, a także do czyszczenia i prania.  

 

Zapewnienie sprawnie działającej wentylacji lub w zależności od typu budynku również klimatyzacji jest 

niezbędne do prawidłowej wymiany powietrza, w tym do jego filtracji, co przyczynia się do jego czystości i 

powoduje zmniejszenie koncentracji groźnych zanieczyszczeń w powietrzu, a tym samym poprawy 

warunków higienicznych. Ponadto systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne w wielu obiektach pełnią 

równocześnie funkcję ogrzewania i stanowią element infrastruktury przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 

Z tego powodu, kluczowym problemem jest zagwarantowanie utrzymania infrastruktury krytycznej w 

dziedzinie technicznego wyposażenia budynków. Poprawne działanie tej infrastruktury w strategicznych 

obecnie obiektach tj. w szpitalach, domach starości i opieki są tak samo jak prawidłowe funkcjonowania 

substancji budynków mieszkalnych. 

       

 
Sz.p. Izabela Kucharska 
 
Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego 
ul. Targowa 65  

03-729 Warszawa 
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Zasoby w postaci szpitali, domów spokojnej starości i domów opieki oraz podobnych obiektów są tak samo 

niezbędne,. 

Infrastrukturę krytyczną w dziedzinie technicznego wyposażenia budynków można utrzymać tylko wtedy, 

gdy: 

- odpowiedzialni za utrzymanie tej infrastruktury specjaliści (instalatorzy, technicy serwisowi, serwis 

producenta – branża HVAC i PV) mają nieograniczony dostęp do systemów - nawet w przypadku ograniczeń 

w poruszaniu się poza swoim miejscem zamieszkania – w celu przeprowadzania napraw i konserwacji 

systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji 

- niezbędne produkty (poszczególne elementy systemów grzewczych, urządzenia do wytwarzania ciepłej 

wody użytkowej, akcesoria, części zamienne) oraz niezbędne komponenty i materiały pierwotne muszą być 

nadal wytwarzane i transportowane. 

 

Brak możliwości wykonania prac serwisowych/instalacyjnych może narazić na szwank zdrowie 

użytkowników i mieszkańców, ale też doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń budynków. 

 
W związku z tym prosimy o uwzględnienie technicznego wyposażenia budynku oraz usług w postaci napraw 

systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej, oraz instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych jako 

infrastruktury krytycznej przy opracowywaniu planów awaryjnych i odpowiednie uwzględnienie 

powyższych punktów.  

W ramach działań serwisowych, przeprowadzanie okresowej konserwacji jest działaniem krytycznym z 

uwagi na prewencyjne zapobieganie sytuacjom awaryjnym. 

 

Oczywiście zdrowie klientów i pracowników i ochrona przed zrażeniem się koronawirusem mają najwyższy 

priorytet w naszej branży. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić pracowników, partnerów 

biznesowych i klientów przed niebezpieczeństwem zarażenia się  koronawirusem. Wdrożyliśmy 

kompleksowe środki na wczesnym etapie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i chronić ludzi przed 

zarażeniem. W załączeniu przesyłam wzory ulotek informacyjnych skierowanych do serwisantów, 

instalatorów i klientów, z opisem zasad postepowania, aby można było bezpiecznie wykonywać tego typu 

usługi i uniknąć potencjalnego zakażenia. 

 

 

 

Jesteśmy gotowi włączyć się w prace ministerstwa, w zakresie przygotowywania na bieżąco wytycznych 

dotyczących bezpieczeństwa wykonywanych prac.  

 

Z poważaniem 

 

 

W imieniu POBE 

 
Janusz Starościk - Prezes Zarządu SPIUG 
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W imieniu POBE - Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej: 

 

 

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa  

i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia 

Inżynierów i Techników Sanitarnych 

 

 

 

 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej 

Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji  

 

 

 

 

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej  

Polska PV                                   

 

 

 

 

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy 

Gotowe     

 

 

 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp 

Ciepła 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Producentów i Importerów 

Urządzeń Grzewczych  

 

 

 

 

Stowarzyszenie Polska Wentylacja   
   

 

 

 

 

 
 

               
 

 


