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3. Po up∏ywie wymaganego okresu przechowywania dokument mo˝e zostaç usuni´ty z elektronicznego
noÊnika informacji w sposób nieodwracalny. W przypadku up∏ywu wymaganego okresu przechowywania
wszystkich dokumentów utrwalonych na elektronicznym noÊniku informacji, noÊnik ten mo˝e zostaç zniszczony.

Poz. 1889 i 1890

3) zastosowane sà aktualnie dost´pne metody i Êrodki ochrony integralnoÊci dokumentu.
2. Zabezpieczenie dokumentów wymaga w szczególnoÊci:
1) systematycznego dokonywania analizy zagro˝eƒ;

4. Dokumenty przechowuje si´ co najmniej
w dwóch kopiach, ka˝da na innym egzemplarzu lub
rodzaju elektronicznego noÊnika informacji. Miejsca
przechowywania noÊników wszystkich kopii powinny
zapewniaç bezpieczeƒstwo zapisanego na nich dokumentu.

2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentów i systemów ich przetwarzania,
w tym procedur dost´pu;

5. Ka˝dy elektroniczny noÊnik informacji u˝yty do
przechowywania dokumentów powinien mieç swój
identyfikator.

4) opracowania sposobów dzia∏ania w celu eliminacji
naruszania bezpieczeƒstwa oraz bie˝àcego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a tak˝e okresowego dokonywania
oceny tych sposobów.

6. Podmiot zobowiàzany, na podstawie odr´bnych
przepisów lub zawartych umów, do przechowywania
dokumentu ma obowiàzek prowadzenia ewidencji
elektronicznych noÊników informacji u˝ytych do przechowywania dokumentów.
§ 7. 1. Dokument uwa˝a si´ za zabezpieczony, je˝eli, w ca∏ym okresie jego istnienia, spe∏nione sà ∏àcznie nast´pujàce warunki:

3) stosowania systemów zabezpieczeƒ ze szczególnym uwzgl´dnieniem zapewnienia kompletnoÊci
i szczelnoÊci tych systemów;

3. Ochron´ informacji prawnie chronionych zawartych w dokumencie realizuje si´ z odpowiednim stosowaniem zasad przewidzianych dla ochrony tego rodzaju dokumentu okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

1) zapewniona jest jego dost´pnoÊç wy∏àcznie dla
osób uprawnionych;

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

2) jest chroniony przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

1890
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 29 paêdziernika 2003 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urzàdzeƒ
transportu bliskiego
Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

1) wciàgarek i wciàgników,
2) suwnic,
3) ˝urawi,
4) uk∏adnic,
5) wyciàgów towarowych,
6) podestów ruchomych,

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki techniczne
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji nast´pujàcych urzàdzeƒ transportu bliskiego:
———————
1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

7) urzàdzeƒ dla osób niepe∏nosprawnych,
8) schodów i chodników ruchomych,
9) przenoÊników okr´˝nych kabinowych i platformowych,
10) dêwigów, w szczególnoÊci do transportu osób lub
∏adunków, dêwigów budowlanych i dêwigów towarowych ma∏ych,
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11) dêwignic linotorowych,
12) urzàdzeƒ technicznych s∏u˝àcych do przemieszczania kontenerów przy pracach prze∏adunkowych,
13) dêwigników przeznaczonych do przemieszczania
∏adunków nieprostoliniowo, w tym systemów do
parkowania samochodów,
14) wózków jezdniowych podnoÊnikowych z mechanicznym nap´dem podnoszenia
— zwanych dalej „UTB”.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) udêwig — nominalnà, maksymalnà wielkoÊç obcià˝enia wyra˝onà w kilogramach lub tonach, dla
której zaprojektowano UTB i dla której producent
zapewnia prawid∏owà jego prac´;

Poz. 1890

3) schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, o ile majà zastosowanie;
4) schemat uk∏adów ci´gnowych w mechanizmach
nap´dowych;
5) instrukcj´ eksploatacji;
6) kopie Êwiadectw badania typu dla urzàdzeƒ zabezpieczajàcych, o ile ma to zastosowanie;
7) dokumentacj´ uzupe∏niajàcà, o ile ma to zastosowanie;
8) potwierdzenie prawid∏owoÊci zainstalowania urzàdzenia w strefie zagro˝onej wybuchem, o ile ma to
zastosowanie.
§ 5. 1. Opis techniczny UTB powinien zawieraç:

2) niebezpieczne uszkodzenie — nieprzewidziane
uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje si´ do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub Êrodowiska;

1) nazw´ i adres wytwórcy;

3) nieszcz´Êliwy wypadek — zdarzenie nag∏e, które
spowodowa∏o Êmierç, trwa∏à lub czasowà niezdolnoÊç do pracy osób nara˝onych;

4) podstawowe parametry i urzàdzenia zabezpieczajàce, o ile majà zastosowanie, w szczególnoÊci:

2) okreÊlenie rodzaju UTB i jego przeznaczenia;
3) typ UTB, numer fabryczny, rok budowy, oznakowania;

a) udêwig,
4) osoba nara˝ona — osob´ znajdujàcà si´ w strefie
niebezpiecznej;
5) strefa niebezpieczna — stref´ w obr´bie lub wokó∏
UTB, w której wyst´puje zagro˝enie bezpieczeƒstwa lub zdrowia ludzkiego.
§ 3. 1. Formy dozoru technicznego i terminy badaƒ
technicznych UTB okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2. W przypadkach uzasadnionych stanem technicznym, majàcym wp∏yw na bezpieczeƒstwo UTB, terminy badaƒ technicznych UTB mogà byç skrócone na
podstawie decyzji organu w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego.
Rozdzia∏ 2
Dokumentacja
§ 4. 1. Zg∏aszajàc UTB do organu w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego, eksploatujàcy do∏àcza
dwa egzemplarze dokumentacji okreÊlonej w ust. 2,
z zastrze˝eniem § 22 ust 2.
2. W przypadku gdy rozporzàdzenia wydane na
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1652) albo specyfikacje techniczne uzgodnione
z organem w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego
nie stanowià inaczej, dokumentacja zawiera w szczególnoÊci:
1) opis techniczny;
2) rysunek zestawieniowy;

b) wysokoÊç podnoszenia,
c) pr´dkoÊci ruchów roboczych,
d) rodzaj nap´du,
e) wielkoÊç ca∏kowitej masy UTB,
f) ograniczniki ruchów roboczych,
g) szczegó∏owe dane dotyczàce urzàdzeƒ chwytajàcych,
h) dane techniczne ci´gien noÊnych, z okreÊleniem
wspó∏czynników bezpieczeƒstwa,
i) urzàdzenia sygnalizacyjne,
j) ograniczniki obcià˝enia,
k) miejsce i rodzaj sterowania,
l) ograniczniki pr´dkoÊci i urzàdzenia chwytne lub
inne elementy zapobiegajàce nadmiernemu
wzrostowi pr´dkoÊci.
2. W zale˝noÊci od rodzaju UTB opis techniczny
powinien zawieraç informacje dla:
1) suwnic:
a) wielkoÊç rozpi´toÊci mostu,
b) okreÊlenie najwi´kszych nacisków kó∏ jezdnych,
c) wskazanie rodzajów odbojnic i zderzaków;
2) wciàgników i wciàgarek:
a) okreÊlenie najwi´kszych nacisków kó∏ jezdnych,
b) wskazanie rodzajów odbojnic i zderzaków;
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3) ˝urawi:

Poz. 1890

a) diagram udêwigów,

a) diagram udêwigów,

b) zdolnoÊç pokonywania wzniesieƒ,

b) wielkoÊç kàta obrotu wysi´gnika,

c) rodzaj i typ urzàdzeƒ zabezpieczajàcych oraz,
o ile ma to zastosowanie, urzàdzeƒ ochronnych
na czole magazynu oraz polach odk∏adczych,
w przypadku wózków jezdniowych z osobà obs∏ugujàcà podnoszonà wraz z ∏adunkiem,

c) wskazanie rodzaju pracy dla ˝urawi samojezdnych — na podporach lub bez podpór,
d) parametry pracy, przy których wspó∏czynnik
statecznoÊci osiàga wartoÊç minimalnà,
e) dla ˝urawi torowych okreÊlenie najwi´kszych
nacisków kó∏ jezdnych oraz wskazanie rodzajów
odbojnic i zderzaków;
4) uk∏adnic:
a) rysunek pola pracy urzàdzenia z pokazaniem pól
remontowych, przejÊç i dojÊç do uk∏adnicy,
b) okreÊlenie rodzaju i typu urzàdzeƒ zabezpieczajàcych i urzàdzeƒ ochronnych na czole magazynu oraz polach odk∏adczych;
5) wyciàgów towarowych:
a) wysokoÊç podnoszenia mierzona w pionie,
b) kàt nachylenia prowadnic,
c) sposób zabezpieczenia otworów ∏adunkowych;
6) podestów ruchomych — dodatkowe wyposa˝enie,
je˝eli jest stosowane;

d) okreÊlenie dopuszczalnych nacisków kó∏ jezdnych, w przypadku wózków z osobà obs∏ugujàcà podnoszonà wraz z ∏adunkiem i wózków
z wysi´gnikiem.
§ 6. 1. Dla UTB montowanych w miejscu eksploatacji powinna byç dostarczona dokumentacja uzupe∏niajàca, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 7, zawierajàca:
1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB uwzgl´dniajàcy w szczególnoÊci, nieuj´te w rysunku zestawieniowym, rzeczywiste odleg∏oÊci UTB od otoczenia, przejÊcia, dojÊcia i ewentualne elementy
os∏onowe;
2) schematy zasilania UTB ze wskazaniem w szczególnoÊci: osprz´tu, wielkoÊci, rodzaju zabezpieczeƒ, rodzaju i typu przewodów zasilajàcych;
3) poÊwiadczenie prawid∏owoÊci monta˝u i przeprowadzonych prób pomonta˝owych, wystawione
przez instalujàcego;

a) rodzaj elementu przenoszàcego obcià˝enie,

4) protoko∏y pomiarów rezystancji izolacji obwodów
elektrycznych, skutecznoÊci ochrony przeciwpora˝eniowej oraz instalacji odgromowej;

b) liczb´ przystanków i drzwi przystankowych,

5) protokó∏ odbioru cz´Êci budowlanej UTB.

7) urzàdzeƒ dla osób niepe∏nosprawnych:

c) opis urzàdzeƒ ryglujàcych drzwi przystankowych;
8) dêwigów:
a) liczb´ przystanków i drzwi przystankowych,
b) mas´ kabiny i przeciwwagi,
c) opis dojÊcia do maszynowni i linowni,
d) stosowne obliczenia,
e) opis urzàdzeƒ ryglujàcych drzwi przystankowych;
9) dêwignic linotorowych:

2. W przypadku wciàgników poÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, mo˝e byç wystawione przez
osob´, dla której organ w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego wyda∏ odpowiednie zaÊwiadczenie kwalifikacyjne dotyczàce konserwacji, zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obs∏udze i konserwacji urzàdzeƒ technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426).
3. W przypadku zmiany miejsca zainstalowania
wymagajàcego demonta˝u i ponownego monta˝u
UTB przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

a) dopuszczalnà wielkoÊç rozpi´toÊci mi´dzy podporami toru jezdnego,

§ 7. Instrukcja eksploatacji UTB, o której mowa
w § 4 ust. 2 pkt 5, powinna zawieraç w szczególnoÊci:

b) okreÊlenie Êrodków porozumiewawczych niezb´dnych do obs∏ugi UTB;

1) wskazania dotyczàce bezpiecznej eksploatacji UTB,
w zale˝noÊci od jego przeznaczenia i przewidywanych warunków pracy, a tak˝e dajàcych si´ przewidzieç sytuacji anormalnych;

10) urzàdzeƒ technicznych s∏u˝àcych do przemieszczania kontenerów przy pracach prze∏adunkowych:
a) diagram udêwigu,
b) parametry pracy, przy których wspó∏czynnik
statecznoÊci osiàga wartoÊci minimalne;
11) wózków jezdniowych podnoÊnikowych z mechanicznym nap´dem podnoszenia:

2) informacje dotyczàce wymaganych kwalifikacji
osób zajmujàcych si´ obs∏ugà i konserwacjà UTB;
3) opis budowy, dzia∏ania i regulacji mechanizmów,
zespo∏ów i elementów wyposa˝enia mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego;
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4) opis budowy, dzia∏ania i regulacji elementów bezpieczeƒstwa;
5) w zakresie obs∏ugi UTB:
a) opis dzia∏ania urzàdzeƒ sterowniczych i sygnalizacyjnych,
b) informacje dotyczàce wskazaƒ przyrzàdów pomiarowo-kontrolnych wraz z rysunkami przedstawiajàcymi rozmieszczenie tych przyrzàdów,
c) wskazanie sposobu i zasad sterowania ruchami
mechanizmów,
d) wykaz obowiàzków obs∏ugujàcego i niezb´dnych do wykonania czynnoÊci przed, podczas
i po zakoƒczeniu pracy;
6) w zakresie konserwacji UTB:
a) zasady wykonywania czynnoÊci konserwacyjnych, technologii monta˝u i demonta˝u, z okreÊleniem wielkoÊci momentów dokr´cania po∏àczeƒ Êrubowych oraz sprawdzenia prawid∏owoÊci wykonanych dzia∏aƒ wraz z okreÊleniem zakresów i terminów przeprowadzanych przeglàdów,

Poz. 1890

rozporzàdzeƒ, wydanych na podstawie ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci.
3. W przypadku UTB, o których mowa w ust. 2
pkt 1, badania odbiorcze przeprowadza si´ u eksploatujàcego.
4. W przypadku UTB, o których mowa w ust. 2
pkt 2, dopuszcza si´ przeprowadzenie badaƒ odbiorczych u wytwarzajàcego.
§ 9. 1. UTB powinny byç eksploatowane zgodnie
z instrukcjà, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, i u˝ytkowane zgodnie z przeznaczeniem, z zastrze˝eniem § 17.
2. Eksploatujàcy powinien wyposa˝yç UTB w stanowiskowà instrukcj´ obs∏ugi, opracowanà na podstawie instrukcji eksploatacji i dost´pnà dla obs∏ugujàcego.
§ 10. W celu bezpiecznej eksploatacji UTB eksploatujàcy zapewnia w∏aÊciwà obs∏ug´ i konserwacj´
UTB.

b) wykaz czynnoÊci niezb´dnych do wykonania
przez konserwujàcego w ramach jego obowiàzków;

§ 11. Eksploatujàcy powinien dla ka˝dego UTB za∏o˝yç i przechowywaç dziennik konserwacji prowadzony przez konserwujàcego, w którym odnotowuje wykonywane czynnoÊci.

7) wykaz podstawowych usterek lub nieprawid∏owoÊci, które mogà wyst´powaç podczas eksploatacji
UTB, z okreÊleniem przyczyn i sposobu ich usuni´cia;

§ 12. 1. W przypadku UTB wyposa˝onych w aparaty elektryczne eksploatujàcy powinien zapewniç wykonywanie:

8) warunki dotyczàce wykonania i eksploatacji torowiska i toru jezdnego, o ile ma to zastosowanie.

1) pomiarów rezystancji izolacji:

Ogólne warunki eksploatacji UTB

a) nie rzadziej ni˝ raz w roku — dla urzàdzeƒ pracujàcych w pomieszczeniach lub strefach zagro˝onych wybuchem, z wyziewami ˝ràcymi, urzàdzeƒ pracujàcych na otwartym powietrzu oraz
dêwigów,

§ 8. 1. Przed wydaniem decyzji zezwalajàcej na
eksploatacj´ UTB organ w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego wykonuje nast´pujàce czynnoÊci:

b) nie rzadziej ni˝ raz na dwa lata — dla urzàdzeƒ
pracujàcych w warunkach innych ni˝ wymienione w lit. a;

1) sprawdza kompletnoÊç i odpowiednioÊç dokumentacji, o której mowa w § 4;

2) pomiarów rezystancji uziemieƒ roboczych, o ile sà
stosowane, oraz skutecznoÊci ochrony przeciwpora˝eniowej:

Rozdzia∏ 3

2) identyfikuje UTB, sprawdza jego stan techniczny
i oznakowanie;
3) sprawdza zgodnoÊç wyposa˝enia z przed∏o˝onà
dokumentacjà;
4) przeprowadza badania odbiorcze.
2. Badania odbiorcze przeprowadza si´ w przypadku:
1) UTB montowanych po raz pierwszy w miejscu eksploatacji, gdy bezpieczna eksploatacja UTB zale˝y
od warunków jego zainstalowania;
2) pozosta∏ych UTB, o ile nie zosta∏y wprowadzone
do obrotu albo udost´pnione po raz pierwszy
u˝ytkownikowi na podstawie przepisów innych

a) nie rzadziej ni˝ raz w roku — dla urzàdzeƒ pracujàcych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych, goràcych lub
z wyziewami ˝ràcymi,
b) nie rzadziej ni˝ raz na dwa lata — dla urzàdzeƒ
pracujàcych w warunkach innych ni˝ wymienione w lit. a.
2. Niezale˝nie od pomiarów, o których mowa
w ust. 1, powinny byç wykonane tak˝e pomiary ka˝dorazowo po wprowadzeniu zmian lub wykonaniu prac
w instalacji elektrycznej, przestawieniu i zmontowaniu
UTB na nowym miejscu oraz we wszystkich przypadkach, gdy mo˝liwe jest przypuszczenie, ˝e stan izolacji
lub ochrony przeciwpora˝eniowej uleg∏ pogorszeniu
lub wystàpi∏y uszkodzenia.
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§ 13. Do obs∏ugujàcego UTB nale˝y w szczególnoÊci przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie
obs∏ugi UTB.
§ 14. 1. Do konserwujàcego nale˝y w szczególnoÊci:
1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
2) dokonywanie przeglàdów konserwacyjnych UTB
w terminach i zakresie okreÊlonych w instrukcji
eksploatacji, w tym sprawdzanie:
a) stanu technicznego mechanizmów nap´dowych, uk∏adów hamulcowych oraz ci´gien noÊnych i ich zamocowaƒ,
b) dzia∏ania elementów bezpieczeƒstwa i ograniczników ruchowych,
c) dzia∏ania urzàdzeƒ sterujàcych, sygnalizacyjnych i oÊwietleniowych,
d) prawid∏owoÊci obs∏ugi UTB;
3) sprawdzanie przez ogl´dziny, nie rzadziej ni˝
co 12 miesi´cy, je˝eli w instrukcji eksploatacji nie
ustalono innych terminów, stanu:
a) konstrukcji noÊnej, w szczególnoÊci po∏àczeƒ
spawanych, nitowanych i roz∏àcznych,
b) toru jezdnego dêwignic szynowych,
c) instalacji ochrony przeciwpora˝eniowej;
4) bie˝àce usuwanie usterek i innych nieprawid∏owoÊci w dzia∏aniu UTB;
5) odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie
podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglàdów i wykonywanych czynnoÊci;
6) bezzw∏oczne powiadamianie eksploatujàcego UTB
o nieprawid∏owoÊciach, które spowodowa∏y koniecznoÊç wy∏àczenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.
2. Konserwujàcy w ramach czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, mo˝e bez uzgodnienia z organem
w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego dokonaç wymiany elementów UTB, o ile majà one parametry
techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane i uwzgl´dnione sà wymagania okreÊlone w § 24
ust. 2.
3. Przeglàdy konserwacyjne powinny byç wykonywane nie rzadziej ni˝ w terminach okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, o ile wytwórca nie
okreÊla inaczej.
§ 15. W przypadku zmian lokalizacji zwiàzanej z demonta˝em i ponownym monta˝em UTB wymienionych w § 25, niewymagajàcych wykonania doraênych
badaƒ eksploatacyjnych, do konserwujàcego nale˝y:
1) sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów
nap´dowych ci´gien i ich zamocowaƒ;
2) sprawdzenie zgodnoÊci monta˝u z dokumentacjà;
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3) sprawdzenie poprawnoÊci dzia∏ania elementów
bezpieczeƒstwa;
4) przeprowadzenie prób ruchowych bez obcià˝enia
i z obcià˝eniem nominalnym;
5) po pozytywnych wynikach oceny zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt 1—4, odnotowanie w dzienniku konserwacji faktu uruchomienia
UTB w nowym miejscu pracy.
§ 16. Eksploatacja UTB w pobli˝u napowietrznych
linii elektroenergetycznych mo˝e si´ odbywaç pod
warunkiem zachowania minimalnych odleg∏oÊci okreÊlonych w przepisach dotyczàcych linii elektroenergetycznych.
§ 17. 1. Eksploatacja UTB w przypadku innego zastosowania ni˝ przeznaczenie okreÊlone przez wytwórc´ lub w warunkach kolizyjnej lokalizacji jest dozwolona za zgodà organu w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego.
2. Eksploatujàcy, w przypadku zastosowaƒ UTB,
o których mowa w ust. 1, powinien przed∏o˝yç
i uzgodniç z organem w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego instrukcj´ eksploatacji zawierajàcà co
najmniej:
1) szkic sytuacyjny;
2) wskazanie mo˝liwych elementów kolizyjnych;
3) zastosowane techniczne i organizacyjne Êrodki zabezpieczajàce.
3. W przypadku gdy obs∏ugujàcy UTB nie jest
w stanie obserwowaç ca∏ej drogi, jakà pokonuje ∏adunek, osoba kierujàca ∏adunkiem powinna pozostawaç
w ciàg∏ym kontakcie z obs∏ugujàcym UTB. Powinny
byç zapewnione Êrodki organizacyjne zapobiegajàce
mo˝liwym kolizjom ∏adunku.
4. W przypadku gdy ∏adunek ma byç podniesiony
przez dwa lub wi´cej UTB, instrukcja, o której mowa
w ust. 2, powinna zawieraç odpowiednià procedur´
zapewniajàcà w∏aÊciwà koordynacj´ pracy wspó∏pracujàcych UTB.
5. W przypadku podnoszenia osób przez UTB niezaprojektowane specjalnie do tego celu, nale˝y zapewniç spe∏nienie odpowiednio przepisów ust. 1 i 2.
6. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków kolizyjnej lokalizacji UTB na terenie budowy.
§ 18. Do eksploatujàcego nale˝y w szczególnoÊci
odpowiednie dobranie zawiesi z uwzgl´dnieniem:
1) rodzaju i wartoÊci przewidywanych obcià˝eƒ;
2) miejsc uchwytu;
3) sposobu podwieszania ∏adunku;
4) warunków Êrodowiskowych.
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Rozdzia∏ 4
Rodzaje, zakres i terminy badaƒ technicznych
§ 19. 1. Organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza nast´pujàce rodzaje badaƒ
technicznych UTB:
1) odbiorcze — wykonywane po zakoƒczeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowoÊci do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalajàcej na eksploatacj´;
2) okresowe — wykonywane w toku eksploatacji UTB
obj´tych dozorem pe∏nym, w terminach okreÊlonych dla danego rodzaju UTB;
3) doraêne — eksploatacyjne i kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne oraz wykonywane w terminach wynikajàcych z bie˝àcych potrzeb.
2. Badaƒ technicznych nie przeprowadza si´ dla
UTB obj´tych dozorem uproszczonym.
§ 20. 1. Zg∏aszajàcy UTB do badaƒ przedk∏ada,
w zale˝noÊci od rodzaju badania, odpowiednià dokumentacj´ w zakresie niezb´dnym do wykonania badania.
2. UTB przedstawione do badaƒ powinno byç ca∏kowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu i instrukcji eksploatacji.
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2) przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji monta˝owej z obcià˝eniem
wystarczajàcym do stwierdzenia, ˝e sterowanie
i ruchy robocze UTB, mechanizmy oraz urzàdzenia
zabezpieczajàce i ochronne dzia∏ajà prawid∏owo;
3) przeprowadzenie przed rozpocz´ciem eksploatacji
prób z przecià˝eniem lub prób równowa˝nych.
4. W przypadku UTB posiadajàcych Êwiadectwo
badania typu:
1) dopuszcza si´ ograniczenie prób, o których mowa
w ust. 3 pkt 2, do prób bez obcià˝enia;
2) nie przeprowadza si´ prób z przecià˝eniem, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
§ 22. 1. Egzemplarz dokumentacji, o której mowa
w § 4 ust. 1, po zakoƒczeniu badania odbiorczego jest
ostemplowany i do∏àczony do ksi´gi rewizyjnej UTB.
2. Drugi egzemplarz dokumentacji, którego zawartoÊç organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego
mo˝e ograniczyç, po ostemplowaniu pozostaje w aktach organu w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego.
§ 23. 1. Celem badania okresowego jest stwierdzenie, czy:
1) zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole
z poprzedniego badania;

3. Eksploatujàcy, zg∏aszajàc UTB do badaƒ, powinien zapewniç bezpieczne warunki pracy oraz oprzyrzàdowanie do przeprowadzenia badaƒ.

2) nie powsta∏y uszkodzenia lub zmiany stanu UTB
majàce wp∏yw na bezpieczeƒstwo eksploatacji
UTB lub mogàce byç przyczynà zagro˝enia w przysz∏oÊci;

4. Badania UTB przeprowadzane u eksploatujàcego powinny byç wykonywane w obecnoÊci eksploatujàcego oraz konserwujàcego i obs∏ugujàcego UTB.

3) istniejà i pracujà prawid∏owo niezb´dne urzàdzenia zabezpieczajàce i urzàdzenia ochronne;

§ 21. 1. Celem badania odbiorczego jest stwierdzenie, czy:
1) UTB jest zgodne z przed∏o˝onà dokumentacjà;
2) monta˝ i przeznaczenie UTB sà zgodne z instrukcjà
eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym;
3) napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zosta∏y umieszczone na UTB oraz sà czytelne i zrozumia∏e;
4) UTB mo˝e byç przekazane do bezpiecznej eksploatacji.
2. Przed przystàpieniem do badania odbiorczego
UTB w miejscu zainstalowania, organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego upewnia si´, czy dokumentacja dotyczàca UTB zosta∏a sprawdzona, zgodnie
z wymaganiami, o których mowa w § 8 ust. 1.
3. Zakres badania odbiorczego powinien obejmowaç:
1) sprawdzenie prawid∏owoÊci zainstalowania UTB
i jego przeznaczenia, zgodnie z instrukcjà eksploatacji;

4) napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zosta∏y umieszczone na UTB oraz sà czytelne i zrozumia∏e;
5) UTB wymaga przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych.
2. Podczas badania okresowego organ w∏aÊciwej
jednostki dozoru technicznego sprawdza:
1) ksi´g´ rewizyjnà i dziennik konserwacji UTB;
2) protoko∏y pomiarów elektrycznych;
3) zaÊwiadczenia kwalifikacyjne konserwujàcych i obs∏ugujàcych UTB.
3. Zakres badania okresowego UTB powinien
obejmowaç co najmniej:
1) ogl´dziny UTB w miejscach dost´pnych;
2) przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji monta˝owej z obcià˝eniem
wystarczajàcym do stwierdzenia, ˝e sterowanie
i ruchy robocze UTB, mechanizmy, urzàdzenia zabezpieczajàce i ochronne dzia∏ajà prawid∏owo.
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4. Próby, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadzane sà bez obcià˝enia dla:
1) dêwigów do transportu osób lub ∏adunków;
2) dêwigów towarowych ma∏ych;
3) urzàdzeƒ dla osób niepe∏nosprawnych.
§ 24. 1. Celem badania doraênego eksploatacyjnego jest potwierdzenie, ˝e dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demonta˝ i ponowny
monta˝ UTB na nowym miejscu pracy nie majà wp∏ywu na bezpiecznà eksploatacj´ UTB.
2. Badanie doraêne eksploatacyjne przeprowadza
si´ na wniosek eksploatujàcego, w nast´pujàcych
przypadkach:
1) po wymianie:
a) ci´gien noÊnych,
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6) dokumentacj´ uzupe∏niajàcà, o której mowa w § 6
ust. 1.
5. Zakres badania doraênego eksploatacyjnego
UTB obejmuje co najmniej:
1) sprawdzenie prawid∏owoÊci zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcjà eksploatacji
UTB;
2) przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji monta˝owej, z obcià˝eniem
wystarczajàcym do stwierdzenia, ˝e sterowanie
i ruchy robocze UTB, mechanizmy i urzàdzenia zabezpieczajàce i ochronne dzia∏ajà prawid∏owo;
3) przeprowadzenie przed rozpocz´ciem eksploatacji
prób z przecià˝eniem lub prób równowa˝nych.
6. Badania doraêne eksploatacyjne powinny potwierdziç, ˝e:

b) urzàdzeƒ chwytajàcych,

1) UTB jest zgodne z przed∏o˝onà dokumentacjà;

c) zespo∏u nap´dowego lub elementów zespo∏u
nap´dowego, dzia∏ajàcego na zasadzie sprz´˝enia ciernego,

2) instalacja i przeznaczenie UTB sà zgodne z instrukcjà eksploatacji;

d) mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu
zmiany wysi´gu,

3) napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zosta∏y umieszczone na UTB oraz sà czytelne i zrozumia∏e.

e) urzàdzeƒ zabezpieczajàcych, w szczególnoÊci
ogranicznika pr´dkoÊci, urzàdzeƒ chwytnych,
ogranicznika obcià˝enia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych;

§ 25. 1. Po zmianie lokalizacji UTB, zwiàzanej z ich
demonta˝em i ponownym monta˝em, nie wymagajà
badaƒ doraênych eksploatacyjnych:

2) po naprawie mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysi´gu;
3) po naprawie konstrukcji noÊnej UTB lub jego elementów;
4) po modernizacji uzgodnionej z organem w∏aÊciwej
jednostki dozoru technicznego;
5) zmiany miejsca pracy UTB wymagajàcej jego demonta˝u i ponownego monta˝u, z zastrze˝eniem
§ 25.

1) wciàgniki i wciàgarki z nap´dem r´cznym;
2) wyciàgi towarowe przewoêne i przenoÊne;
3) dêwigniki przenoÊne;
4) szybkomontujàce ˝urawie przewoêne;
5) ˝urawie samojezdne;
6) UTB z zasilaniem jednofazowym;
7) UTB z nap´dem spalinowym, o ile nie sà kotwione
do obiektu.

3. Badanie doraêne eksploatacyjne mo˝e byç przeprowadzone na wniosek eksploatujàcego w innych
przypadkach, po uzgodnieniu z organem w∏aÊciwej
jednostki dozoru technicznego.

2. W przypadku podestów ruchomych i dêwigów
budowlanych badanie doraêne eksploatacyjne wymagane jest po pierwszym monta˝u na danym obiekcie.

4. Podczas badania doraênego eksploatacyjnego
organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego
sprawdza:

§ 26. 1. Cel badania doraênego kontrolnego powinien byç zgodny z wymaganiami okreÊlonymi w § 23
ust. 1, jak dla badaƒ okresowych.

1) ksi´g´ rewizyjnà UTB i dziennik konserwacji;
2) protoko∏y pomiarów elektrycznych;
3) zaÊwiadczenia kwalifikacyjne konserwujàcych i obs∏ugujàcych UTB;
4) niezb´dne rysunki i obliczenia;
5) niezb´dne schematy elektryczne, hydrauliczne,
pneumatyczne;

2. Zakres badania doraênego kontrolnego powinien obejmowaç:
1) ogl´dziny UTB w miejscach dost´pnych;
2) przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji monta˝owej, bez obcià˝enia.
3. W przypadkach uzasadnionych stanem bezpieczeƒstwa UTB zakres badania doraênego kontrolnego
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mo˝e byç rozszerzony przez organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego.
§ 27. 1. Celem badania doraênego powypadkowego i poawaryjnego jest okreÊlenie stanu technicznego
UTB oraz przyczyn nieszcz´Êliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia.
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po
otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotyczàcej
niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszcz´Êliwego wypadku zwiàzanego z eksploatacjà UTB.
3. Zakres dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, oraz zakres
tego badania ustala organ w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego.
§ 28. Organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego w ramach badaƒ, o których mowa w § 21 ust. 3
pkt 3 i § 24 ust. 5 pkt 3, przeprowadza próby: statycznà i dynamicznà.
§ 29. 1. Próba statyczna UTB jest wykonywana
z przecià˝eniem utrzymywanym w czasie nie krótszym
ni˝ 60 minut.
2. WielkoÊç przecià˝enia podczas próby, o której
mowa w ust. 1, odpowiada udêwigowi UTB powodujàcemu najwi´ksze obcià˝enie konstrukcji noÊnej, pomno˝onemu przez wspó∏czynnik, którego wartoÊç
przyjmuje si´ jako:
1) 1,5 — dla UTB z nap´dem r´cznym,
2) 1,25 — dla pozosta∏ych UTB wyposa˝onych w nap´d inny ni˝ r´czny
— o ile zastosowane normy lub specyfikacje techniczne nie okreÊlajà inaczej.
3. W przypadku gdy ma to zastosowanie, nale˝y
sprawdzaç odkszta∏cenia konstrukcji noÊnej UTB w celu zapewnienia, ˝e ustalone wartoÊci graniczne nie b´dà przekroczone.
4. Po zakoƒczeniu próby nale˝y potwierdziç, ˝e nie
nastàpi∏y ˝adne uszkodzenia ani trwa∏e odkszta∏cenia
UTB.
§ 30. 1. Prób´ dynamicznà UTB przeprowadza si´
z przecià˝eniem, wykonujàc ruchy robocze pojedyncze
oraz kojarzone, zgodnie z instrukcjà eksploatacji.
2. Próba powinna byç przeprowadzona przy takich
pr´dkoÊciach roboczych, które nie zagra˝ajà bezpieczeƒstwu przeprowadzania badania.
3. WielkoÊç przecià˝enia powinna odpowiadaç
udêwigowi UTB powodujàcemu najwi´ksze obcià˝enie konstrukcji noÊnej, pomno˝onemu przez wspó∏czynnik, którego wartoÊç przyjmuje si´ jako 1,1, o ile
zastosowane specyfikacje techniczne nie okreÊlajà
inaczej.
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4. Przeprowadzona próba powinna potwierdziç, ˝e
sterowanie UTB i ruchy robocze, urzàdzenia zabezpieczajàce i urzàdzenia ochronne funkcjonujà prawid∏owo oraz ˝e po jej zakoƒczeniu nie nastàpi∏y ˝adne
uszkodzenia i trwa∏e odkszta∏cenia.
§ 31. Organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego powinien przeprowadziç inne badania z przecià˝eniem, o ile zosta∏y okreÊlone w specyfikacjach technicznych zastosowanych przez wytwórc´.
§ 32. 1. Terminy badaƒ okresowych wyznacza si´
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem § 3 ust. 3,
przy czym termin pierwszego badania okresowego
ustala si´ odpowiednio od daty wydania decyzji zezwalajàcej na eksploatacj´. Terminy wyznacza si´, podajàc miesiàc i rok.
2. Za zgodà eksploatujàcego termin kolejnego badania okresowego mo˝e byç ustalony od daty wykonania badania doraênego eksploatacyjnego, je˝eli badanie doraêne eksploatacyjne obejmowa∏o pe∏ny zakres odpowiedniego badania okresowego.
3. Na uzasadniony wniosek eksploatujàcego badanie okresowe mo˝e byç przeprowadzone wczeÊniej do
szeÊciu miesi´cy przed wyznaczonym terminem, pod
warunkiem, ˝e termin badania zostanie uzgodniony
przez eksploatujàcego z organem w∏aÊciwej jednostki
dozoru technicznego z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek eksploatujàcego organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym badania doraênego kontrolnego, mo˝e odroczyç
termin wykonania badania okresowego do szeÊciu
miesi´cy, przy czym odroczenie terminu mo˝e nastàpiç najwy˝ej dwukrotnie, tak aby ∏àczny czas odroczenia nie przekroczy∏ dwunastu miesi´cy.
§ 33. 1. Terminy badaƒ doraênych kontrolnych
UTB wyznacza si´ zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem § 3 ust. 3, przy czym termin pierwszego badania
kontrolnego UTB obj´tego formà dozoru ograniczonego wyznacza si´ od daty wydania decyzji zezwalajàcej
na eksploatacj´. Terminy wyznacza si´, podajàc miesiàc i rok.
2. Wykonywanie badaƒ doraênych kontrolnych
UTB zgodnie z wymaganiem okreÊlonym w ust. 1 nie
wyklucza wykonywania tych badaƒ, uzasadnionych
stanem technicznym UTB, w innych terminach ustalonych przez organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego lub na wniosek eksploatujàcego.
Rozdzia∏ 5
Przepis koƒcowy
§ 34. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika
2003 r. (poz. 1890)

Za∏àcznik nr 1

FORMY DOZORU TECHNICZNEGO UTB ORAZ TERMINY BADA¡ OKRESOWYCH
I DORAèNYCH KONTROLNYCH
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Za∏àcznik nr 2

TERMINY WYKONYWANIA PRZEGLÑDÓW KONSERWACYJNYCH UTB

