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Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ
dla dêwigów i ich elementów bezpieczeƒstwa (Dz. U.
Nr 263, poz. 2198) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w § 1 uchyla si´ ust. 2;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do:

1) urzàdzeƒ podnoszàcych, których pr´d-
koÊç nie przekracza 0,15 m/s;

2) dêwigów budowlanych;

3) urzàdzeƒ transportu linowego, w tym ko-
lei linowych;

4) dêwigów specjalnie zaprojektowanych
i wykonanych do celów obronnoÊci i bez-
pieczeƒstwa paƒstwa;

5) urzàdzeƒ podnoszàcych, z których mo˝-
na prowadziç prace;

6) górniczych urzàdzeƒ wyciàgowych;

7) urzàdzeƒ podnoszàcych przeznaczonych
do podnoszenia artystów podczas wyst´-
pów artystycznych;

8) urzàdzeƒ podnoszàcych stanowiàcych
wyposa˝enie Êrodków transportu;

9) urzàdzeƒ podnoszàcych po∏àczonych
z maszynami i u˝ywanych wy∏àcznie jako
urzàdzenia umo˝liwiajàce dost´p do
miejsc pracy, w tym punktów konserwa-
cyjnych i kontrolnych maszyny;

10) kolei z´batych;

11) schodów i chodników ruchomych.”;

3) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dêwig — urzàdzenie podnoszàce obs∏ugujà-
ce okreÊlone poziomy, wyposa˝one w pod-
staw´ ∏adunkowà poruszajàcà si´ wzd∏u˝
sztywnych prowadnic, nachylonych do po-
ziomu pod kàtem wi´kszym ni˝ 15°, lub po-
ruszajàcà si´ po ustalonym torze, nawet je-
˝eli nie porusza si´ wzd∏u˝ sztywnych pro-
wadnic, przeznaczone do transportu osób,
osób i towarów albo wy∏àcznie towarów, je-
˝eli podstawa ∏adunkowa jest dost´pna, to
znaczy, ˝e osoba mo˝e na nià wejÊç bez
trudnoÊci, oraz jest wyposa˝ona w elemen-
ty sterownicze umieszczone wewnàtrz pod-
stawy ∏adunkowej lub w zasi´gu osoby b´-
dàcej wewnàtrz podstawy ∏adunkowej;”,

b) dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu: 

„6) podstawa ∏adunkowa — kabin´, w której
zajmujà miejsca osoby lub sà umieszczane
towary w celu ich podnoszenia lub opusz-
czania.”;

4) w § 20 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w szczególnych przypadkach mo˝na zastoso-
waç inne odpowiednie Êrodki pozwalajàce na
unikni´cie ryzyka okreÊlonego w pkt 2; stoso-
wanie tych Êrodków ma na celu umo˝liwienie
wydania przez organ w∏aÊciwej jednostki do-
zoru technicznego w rozumieniu ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z póên. zm.4)) wst´p-
nej akceptacji, zw∏aszcza dla budynków istnie-
jàcych, w których zastosowanie rozwiàzania
wymienionego w pkt 2 nie jest mo˝liwe.”;

5) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ka˝dej kabinie umieszcza si´ na widocznym
miejscu tabliczk´, zawierajàcà informacj´
o udêwigu nominalnym wyra˝onym w kilogra-
mach i maksymalnej liczbie przewo˝onych pa-
sa˝erów, oraz informacje wymagane dla ma-
szyn, okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 paêdziernika 2008 r.
w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla maszyn
(Dz. U. Nr 199, poz. 1228).”;

6) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Dêwigi, oprócz zasadniczych wymagaƒ
okreÊlonych w rozporzàdzeniu, powinny
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 5 listopada 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla dêwigów
i ich elementów bezpieczeƒstwa2)

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmienia-
jàcej dyrektyw´ 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006,
str. 24).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192,
poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832.
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spe∏niaç zasadnicze wymagania dotyczàce
bezpieczeƒstwa kompleksowego okreÊ-
lone w § 10—12 rozporzàdzenia, o którym
mowa w § 23 ust. 1.

2. W przypadku wystàpienia zagro˝eƒ nie-
obj´tych zasadniczymi wymaganiami,
o których mowa w § 12—24, do dêwigów
majà zastosowanie odpowiednie zasad-

nicze wymagania dotyczàce bezpieczeƒ-
stwa i ochrony zdrowia okreÊlone w roz-
porzàdzeniu, o którym mowa w § 23
ust. 1.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
29 grudnia 2009 r.

Minister Gospodarki: W. Pawlak


