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W rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 

z dnia 30 października 2018 r.  

 
W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, 

napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego          

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176) wprowadzono: 

 

wymóg odtworzenia historii eksploatacji UTB w celu 

dokonania oceny jego stanu technicznego.  

 
Projektowane przepisy mają za zadanie uregulowanie obszaru eksploatacji UTB z 

niewiadomą historią eksploatacji i przebiegiem, przy zachowaniu akceptowalnego 

stopnia bezpiecznego funkcjonowania tego typu urządzeń. 

 



Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest resurs ? 

 

Resurs - to projektowany bezpieczny okres eksploatacji urządzenia określony: 

 

•  liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej)  

oraz  

•  liczbą godzin pracy dla mechanizmów  

 

w założonym okresie eksploatacji z obciążeniem nominalnym.  

 
Szacowanie stopnia wykorzystania resursu dotyczy wszystkich UTB podlegających 

dozorowi technicznemu.  

 

Wymóg odtworzenia historii eksploatacji UTB odnosi się do 

tzw. resursu, który wyznacza: 

graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, 

określone na podstawie: 

 

•  liczby cykli pracy  

•  stanu obciążenia UTB  

 
w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków 

użytkowania.  

 



Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest cykl roboczy ? 

 

 Cyklem roboczym - nazywamy cykl obejmujący:  

 
•  podniesienie ładunku,  

•  transport na miejsce rozładunku,  

•  opuszczenie ładunku w miejscu docelowym,  

•  powrót na miejsce poboru następnego ładunku.  

 
Jak widać to cykle pracy mechanizmu podnoszenia przekładają się bezpośrednio 

na cykle robocze i decydują o wykorzystaniu żywotności konstrukcji nośnej. 



Projektowany okres żywotności dla konstrukcji nośnej UTB określany 

jest w cyklach pracy z obciążeniem znamionowym, a dla mechanizmów - ilością 

godzin pracy z obciążeniem znamionowym. 

 

Każdy mechanizm może mieć inną grupę natężenia pracy, a więc 

inną żywotność.         
Dane dotyczące natężenia pracy zawarte są w dokumentacji producenta lub 

załączonych deklaracjach, świadectwach, certyfikatach oraz na tablicach 

znamionowych urządzeń np. na wciągniku, na suwnicy. Jeżeli są to np. suwnice z 

wciągnikami seryjnymi to projektowany okres żywotności wciągnika, wg zaleceń 

FEM, wynosi 10 lat, a jego grupa natężenia pracy określa żywotność w postaci 

ilości godzin pracy (resurs mechanizmu podnoszenia).  

 

Przykładowo grupa natężenia pracy M6 wg ISO wynosi 3200 godzin pracy z 

obciążeniem znamionowym (patrz tabela). Jeżeli są to wciągarki indywidualnie 

projektowane do obsługi procesów technologicznych to żywotność może być 

projektowana na 15, 20, 25 lat lub inną uzgodniona pomiędzy kupującym i 

producentem.  



Aktualnie obowiązującą normą, według której przeprowadzane są 

obliczenia wykorzystania resursu jest norma:  

 

ISO 12482-2014 – Cranes–Monitoring for Crane design working period. 
 

Spośród przydatnych i najbardziej popularnych norm, definiujących grupy 

natężenia pracy dźwignic oraz ich mechanizmów wymienić można: 

 

ISO 9927 – 1 – Cranes. Inspections. Part 1. General 

PN - ISO 4301 – 1 – Dźwignice . Klasyfikacja. Postanowienia ogólne. 

PN – ISO 4301 – 5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i 

bramowe. 

PN - ISO 4306 –1 – Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna. 



• wciągniki i wciągarki (każdego typu)  

• suwnice (każdego typu)  

• żurawie (każdego typu)  

• układnice (każdego typu)  

• dźwigniki podnośnikowe, w tym systemy do parkowania samochodów   

• wciągniki towarowe (każdego typu)  

• podesty ruchome (każdego typu)  

• urządzenia do obsługi osób niepełnosprawnych (każdego typu)  

• schody i chodniki ruchome (każdego typu)  

• przenośniki okrężne kabinowe i platformy 

• wózki widłowe z napędem mechanicznym  

  (bez wózków sterowanych ręcznie – tzw. paleciaków) 

• dźwigi do transportu osób lub towarów (windy) 

• dźwigi budowlane 

• dźwignice linotorowe  

• przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone do celów      

   rekreacyjno-rozrywkowych  

• urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów  

• przeciągarek pojazdów szynowych  



W rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 

z dnia 30 października 2018 r.  

 
W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, 

napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176) 

 

Jako termin wykonania wskazano 14 dni od momentu wejścia 

rozporządzenia w życie. 

 
Ze względu na liczne skargi i protesty Użytkowników, oraz realną możliwość 

sparaliżowania zakładów pracy. Nieformalnie Inspektorzy UDT lub TDT 

dopuszczają warunkowo urządzenie do pracy na okres jednego okresu czyli  

12-24 miesiące. Z zaleceniem pokontrolnym uzupełnienia książki rewizyjnej o 

resurs oraz inne czynności (przegląd specjalny, wyniki badań) w tym okresie.  

 

Natomiast jest to działanie bez podstawy prawnej 

usankcjonowanej jakim kol wiek rozporządzeniem.  

 
Dlatego Inspektor ma prawo dopuścić lub wstrzymać urządzenie które nie ma            

udokumentowanego wykorzystania resursu po 6 grudnia 2018r.  

 



W przypadku braku udokumentowanego resursu urządzenia istnieje 

realne zagrożenie: 

 
• natychmiastowego wstrzymania urządzenia (wyłącznie go z eksploatacji) 

• nieplanowany przestój produkcyjny lub logistyczny  

• straty finansowego spowodowane przestojem 

 

Ze względu na ilość wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie Kraju, 

szacowane na około 10-20 milionów sztuk. Istnieje realne prawdopodobieństwo 

braku firm lub odległe terminy realizacji podstawowych zadań związanych z 

nowym rozporządzeniem t.j: 

• im później policzymy resurs, tym później będziemy wiedzieć jaki jest stan parku 

maszynowego i tym później będziemy mogli podjąć działania związane z 

przeglądem specjalnym urządzenia.  
(Przykładowy realny czas przeglądu specjalnego wózka czy suwnicy powinien wynosić od 5 

do 15 dni roboczych) Co oznacza że już nawet przy 10 urządzeniach czas przeglądu 

wszystkich może wynieść parę miesięcy. 

 

A dopiero jesteśmy w połowie drogi, w przypadku kiedy resurs urządzenia 

wyniesie 100% musimy pamiętać, że wynik przeglądu specjalnego wykaże nam 

zakres prac związanych z remontem częściowym lub kapitalnym. Co po pierwsze 

pociągnie za sobą spore koszty a także czas ich wykonania nie będzie krótki.  

 

Także im szybciej podejmiemy jakie kol wiek działania tym istnieje 

mniejsza szansa, że będziemy narażeni na przestój lub wzrost 

kosztów usług.  



Jednak to od sposobu eksploatacji czyli ilości obciążeń, ilości cykli na 

godzinę, ilości godzin pracy w ciągu dnia oraz ilości dni pracy w roku 

zależy czy i w jakim okresie projektowany resurs zostanie 

wykorzystany. 
 

Niektóre urządzenia wyposażone są w rejestratory obciążenia i czasu pracy 

mechanizmu z obciążeniem i bez obciążenia. W takim przypadku eksploatujący 

może sam, w sposób ścisły, pozyskać dane o wykorzystaniu resursu.   

                             

W przypadku braku rejestratora Użytkownik musi zadeklarować ilość obciążeń 

oraz liczbę cykli wykonanych w ciągu  dnia pracy oraz ilość w ciągu roku przez 

dane urządzenie na podstawie deklaracji za którą bierze odpowiedzialność.  

 

W przypadku założenia niepoprawnych wartości grozi 

odpowiedzialność karna.  

 
Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie obliczyć również wykorzystanie 

resursu dla danego typu Urządzenia. 



Co zrobić po osiągnięciu resursu przez urządzenie ? 
 

Śledzenie i rejestracja stopnia wykorzystania resursu w cyklu rocznym ma na celu 

nie tylko rejestrację historii głównych parametrów eksploatacji, ale też uchwycenie 

momentu, w którym urządzenie należy poddać przeglądowi specjalnemu, oraz 

częściowemu lub całkowitemu remontowi, tak aby uniknąć awaryjnego 

zatrzymania urządzenia. 

 

Należy pamiętać, że najbardziej eksploatowanym mechanizmem we wszystkich 

urządzeniach  jest zwykle - mechanizm podnoszenia i zwykle to jego resurs 

zostaje wykorzystany najszybciej ze wszystkich mechanizmów. 

 

Niezależnie od wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw bieżących, 

w przypadku wykorzystania resursu przez urządzenie lub jego mechanizm, 

obowiązkiem eksploatującego jest  przeprowadzenie lub zlecenie 

przeprowadzenia przeglądu specjalnego. 



Zakres przeglądu specjalnego powinien być zgodny z zapisami instrukcji 

eksploatacji urządzenia. W przypadku braku stosownych informacji w instrukcji 

należy postępować zgodnie z zapisami norm, uznanych specyfikacji technicznych, 

aktualnym poziomem wiedzy technicznej i dobrą praktyka inżynierską. 

 

Przegląd specjalny musi obejmować swoim zakresem wszystkie elementy, 

które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia, a w szczególności: 

 

•  konstrukcję nośną, 

•  mechanizmy napędowe, 

•  układy elektryczne, 

•  układy hydrauliczne, 

•  układy pneumatyczne, 

•  układy bezpieczeństwa 

 

Należy przedstawić raport z badań:  

 
•  defektoskopowych (postępującej korozji) 

•  połączeń nierozłącznych (spawanych) | połączeń rozłącznych  

    (śrubowych,   nitowych) 

•  pomiar geometrii urządzenia oraz analizę wyników zgodnie z DTR  

    lub zaleceniami producenta 



 

 
W przypadku braku wymagań określonych w instrukcji, przegląd specjalny 

powinien zostać wykonany przez wytwórcę urządzenia lub zakład posiadający 

uprawnienia do napraw lub modernizacji, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 b ustawy o 

dozorze technicznym, w zakresie ustalonym z organem dozoru technicznego. 

 

Przegląd specjalny powinien być przeprowadzony pod nadzorem 

eksperta w segmencie odpowiadającym danemu urządzeniu.                                                   

Może to być przedstawiciel/przedstawiciele producenta spełniający te warunki 

lub firmy posiadającej uprawnienia do napraw lub modernizacji.  

 

Przegląd specjalny powinien zakończyć się sporządzeniem protokołu  
zawierającego:  

 

•  dane osobowe  

•  kwalifikacje wszystkich uczestników przeglądu  

•  zastosowane kryteria oceny 

•  wyniki przeglądu 

•  zalecenia co do zakresu remontu kapitalnego 

• inne przedsięwzięcia niezbędne do wykonania przed ponownym  

  oddaniem do eksploatacji. 

 

 



 

 

Remont kapitalny czy złomowanie? 
Osiągnięcie resursu przez urządzenie niekoniecznie kwalifikuje ją do złomowania. 

Wskazania do złomowania powinny jasno wynikać z protokołu przeglądu 

specjalnego. Zależy to od tego, czy wszystkie mechanizmy dźwignicy oraz 

konstrukcja nośna wykorzystały swój resurs i czy konstrukcja nosi wyraźne 

znamiona zmęczenia. 

Zwykle nieodwołalna decyzja o złomowaniu wynika ze zmęczenia 

konstrukcji nośnej urządzenia.  
Wykonanie remontu kapitalnego mechanizmów w takim przypadku będzie 

ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż ich montaż na takiej konstrukcji stwarza 

zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji. 

Należy pamiętać, że to nie instrukcja eksploatacji rozstrzyga czy urządzenie 

nadaje się do remontu czy na złom lecz wynik przeglądu specjalnego i rachunek 

ekonomiczny czy opłaca się urządzenie remontować czy też nie. 

Zakup nowego urządzenia. 
W przypadku ekonomicznie nieuzasadnionego remontu kapitalnego, Użytkownik 

będzie zmuszony rozważyć zakup innego urządzenia. Jeśli chodzi o nowe 

urządzenie sprawa jest prosta gdyż jego resurs w momencie zakupu jest zerowy, 

gorzej jeżeli zdecydujemy się na zakup urządzenia już eksploatowanego. 

Wówczas powinniśmy również najpierw sprawdzić na jakim etapie jest jego 

resurs. 

Co dalej po wykonaniu remontu kapitalnego? 
Po wykonaniu remontu kapitalnego urządzenia lub/i remontowane mechanizmy                

otrzymują powtórnie nowy bezpieczny okres eksploatacji (nowy resurs), którego 

wykorzystanie zaczynamy liczyć od momentu wykonania badania przez jednostkę 

UDT lub TDT i rozpoczęcia eksploatacji po remoncie kapitalnym. 

 

 



Jeżeli nie posiadamy wiedzy o przebiegu i historii eksploatacji 

urządzenia, przede wszystkim w pierwszej kolejności powinniśmy wykonać 

przegląd specjalny. 

 

Następnie należy zwrócić uwagę na czynniki kwalifikacyjne, które mogą 

świadczyć o wykorzystaniu resursu. Wśród nich wymienić możemy: 

•  zwiększanie się ilości usterek, 

•  coraz większą częstotliwość występujących awarii, 

•  pogorszenie stanu technicznego ujawniane podczas konserwacji, 

•  pojawiające się pęknięcia zmęczeniowe w węzłach konstrukcji nośnej, 

•  utratę geometrii konstrukcji nośnej, 

•  ślady po naprawach konstrukcji stalowej. 

 

Policzyć resurs w oparciu o informacje uzyskane od poprzedniego Użytkownika 

urządzenia.  

 

Po wykonaniu wszystkich powyższych punktów szacujemy czy urządzenie wymaga 

remontu częściowego lub kapitalnego, dokonujemy badania UDT lub TDT i 

zerowania okresu resursu. 

 

Jeżeli znamy przebieg i historię eksploatacji urządzenia  
W momencie zakupu liczymy resurs w oparciu o informacje otrzymane od 

poprzedniego Użytkownika i w przypadku nie wykorzystania resursu 

dopuszczamy do eksploatacji. 



1. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia                       

      30 października 2018 r.  
       w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 

modernizacji urządzeń transportu bliskiego. 

 

2.   Norma ISO 12482-2014 –  
      Cranes–Monitoring for Crane design working period. 

3. Norma PN -ISO 4301 –1 – 
      Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne. 

4. Norma PN -ISO 4301 –5 –  
      Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i  bramowe. 

5. Norma PN -ISO 4306 –1 –  
      Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna. 

6.   Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji Urządzeń Transportu Bliskiego  
wydanie 1  z dnia 10.12.2018r. 

  





Pomorskie Centrum Dźwignicowe to firma z bogatym doświadczeniem 
w branży Urządzeń Transportu Bliskiego od  roku 2017 wchodząca w skład               

GRUPY Pomorskie Centrum.  

 

W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa oferujemy usługi w zakresie: 

Audytu UTB | Fachowego i rzetelnego obliczania resursów oraz ich późniejszych aktualizacji  

Szacowania i doboru grupy natężenia pracy | Wykonania przeglądów specjalnych UTB 

Naprawy wciągników ręcznych i mechanicznych oraz UTB | Atestacji i sprzedaży różnego 

rodzaju i typu trawers i zawiesi 
Szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji wszystkich typów UTB zakończone egzaminem Państwowym w UDT 

lub TDT. 

Dobór , dostawę oraz obsługę obciążeń do wszelkiego rodzaju badań UTB od 1 kg do 1500 ton. 

 

W skład Grupy Pomorskie Centrum wchodzą następujące działalności: 

 

Pomorskie Centrum Metrologii – to firma rodzinna działająca na rynku przyrządów metrologicznych od 

pokoleń. Klientom oferujemy szeroką ofertę wag, wzorców masy wraz z opakowaniami, przyrządów do 

pomiaru długości i kąta, ciśnienia, warunków środowiskowych, siły, momentu obrotowego a także wielu innych.  

Jesteśmy producentem wag platformowych, samochodowych oraz kolejowych na które udzielamy 

do 5 lat Gwarancji . 

Specjalizujemy się w wagach i przyrządach do zastosowania w strefach wybuchowych ATEX. Szkolimy z 

zakresu metrologii. 

Prowadzimy akredytowaną przez Główny Urząd Miar wypożyczalnię wzorców masy, która zapewnia także 

transport oraz usługi dźwigowe HDS.  

 

Pomorskie Centrum Radiologii – to firma działająca na rynku radiologicznym. Klientom oferujemy usługę 

szkolenia podstawowego z zakresu bezpieczeństwa pracy w obszarach narażonych na promieniowanie 

jonizujące (poza sektorem medycznym). Pomiary środowiskowe mocy dawki w obszarach narażonych na 

promieniowanie jonizujące (poza sektorem medycznym).  Doradztwo w zakresie zaopatrzenia w wyposażenie 

pomiarowe oraz sprzedaż urządzeń do pomiarów radiologicznych we wszystkich sektorach.  

 

Pomorskie Centrum Transportowe – to firma działająca prężnie na Krajowym oraz Europejskim rynku 

transportowym. 

 

 

 

 
 
 



Niniejszy materiał informacyjno szkoleniowy stanowi własność intelektualną Grupy Pomorskie Centrum Sp. z o.o.  

Zabrania się jego kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody właściciela. Nie stosowanie się do powyższego zalecenia 

skutkować będzie przekazaniem sprawy do Sądu Rejonowego celem ochrony własności intelektualnej zgodnej z Ustawą. 

© Grupa Pomorskie Centrum Sp. z o.o. 2019 

Szanowni Państwo dziękujemy za uwagę, mając nadzieję że informacje zawarte  

w tej prezentacji okażą się dla Państwa pomocne.  

 

W wypadku wystąpienia dodatkowych pytań lub niejasności zapraszamy do  

kontaktu z nami. 

  
„Wdrażając odpowiednie standardy obsługi Klienta, możemy liczyć na to, że nasi 

Klienci będą usatysfakcjonowani z produktów i usług które dostarczamy” 

  

„Zawsze przykładamy dużą WAGĘ do tego co robimy” 

 


