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Działania organów nadzoru budowlanego  

w związku z obecną sytuacją powodziową w kraju 
 

 
W związku z wystąpieniem powodzi na znacznym obszarze kraju, organy nadzoru 

budowlanego podjęły działania mające na celu zarówno doraźną pomoc poszkodowanym 

w ocenie skutków działania żywiołu, jak również likwidację zagrożeń budowlanych  

i minimalizowanie powstałych szkód.  

Już od pierwszych dni powodzi nastąpiła pełna mobilizacja pracowników nadzoru 

budowlanego w całej Polsce. W GUNB oraz w wojewódzkich i powiatowych 

inspektoratach nadzoru budowlanego zostały powołane zespoły ds. oceny stanu 

technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi. 

We wszystkich województwach objętych skutkami powodzi zespoły te rozpoczęły 

natychmiastowe działania. W województwach, gdzie nie wystąpiło dotąd zagrożenie 

powodziowe powołane zespoły oczekują w gotowości do podjęcia działań. Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego koordynuje działania zespołów i sukcesywnie kieruje 

pomoc do województw, które wymagają wsparcia zespołów z zewnątrz. Do najbardziej 

poszkodowanych przez powódź rejonów kraju zostały już skierowane pierwsze zespoły  

z GUNB oraz innych województw.  

Obecnie, w działania mające na celu ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, zaangażowanych jest ok. 200 

zespołów kontrolnych, składających się z pracowników powiatowych i wojewódzkich 

inspektoratów nadzoru budowlanego z całego kraju oraz 13 zespołów z GUNB.  

Zespoły nadzoru budowlanego dokonują oceny stanu technicznego obiektów 

budowlanych pod kątem ich bezpieczeństwa oraz możliwości użytkowania. 

Przedstawiciele organów nadzoru budowlanego, oprócz bieżącej pracy w zespołach, 

działają również w powiatowych i wojewódzkich centrach kryzysowych oraz współpracują 

z innymi służbami, w szczególności z Państwową Strażą Pożarną i Policją.  

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się również się do Prezesa Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa z prośbą o włączenie się członków Izby do działań 

prowadzonych przez służby nadzoru budowlanego i udzielenie fachowej pomocy  

w likwidacji skutków żywiołu, poprzez m.in. dokonywanie ocen i ekspertyz technicznych 

zniszczonych i uszkodzonych obiektów budowlanych.  

Nadzór budowlany na bieżąco monitoruje sytuację na zalanych terenach, jak również 

stan bezpieczeństwa obiektów budowlanych w rejonach podtopionych i zalanych oraz  

w rejonach zagrożonych.  

W GUNB zostały opracowane „Wytyczne postępowania w sprawie obiektów budowlanych, 

które uległy zalaniu w wyniku powodzi”, zawierające podstawowe zalecenia  

dla powodzian wracających do swoich domów. Wytyczne GINB zostały opublikowane  

na stronach internetowych GUNB i wszystkich WINB wraz z podaniem danych 

kontaktowych do służb nadzoru budowlanego w każdym województwie.  
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