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849
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 18 lipca 2001 r.

w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obs∏udze i konserwacji urzàdzeƒ technicznych.

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy
obs∏udze i konserwacji urzàdzeƒ technicznych,

2) rodzaje urzàdzeƒ technicznych, przy których obs∏u-
dze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwa-
lifikacji,

3) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

§ 2. 1. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza si´
na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pra-
codawcy zatrudniajàcego t´ osob´.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
okreÊlaç:

1) rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie
ubiega si´ osoba zainteresowana,

2) imi´ i nazwisko,

3) dat´ i miejsce urodzenia,

4) numer PESEL,

5) adres sta∏ego miejsca zamieszkania,

6) wykszta∏cenie,

7) przebieg praktyki zawodowej,

8) miejsce pracy i adres pracodawcy,

9) zawód wykonywany,

10) posiadane zaÊwiadczenia kwalifikacyjne,

11) zak∏ad, w którym b´dzie mo˝liwe przeprowadzenie
egzaminu.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç potwierdzenie dokonania op∏aty za sprawdzenie
kwalifikacji.

§ 3. 1. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu
kompletnoÊci wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1,
wyznacza termin egzaminu sprawdzajàcego kwalifika-
cje, zwanego dalej „egzaminem”, powiadamiajàc
o nim niezw∏ocznie wnioskodawc´.

2. Egzamin sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:

1) z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakre-
sie okreÊlonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

2) z egzaminu praktycznego polegajàcego na spraw-
dzeniu umiej´tnoÊci w zakresie obs∏ugi i konserwa-
cji urzàdzeƒ technicznych.

3. Szczegó∏owà tematyk´ egzaminu ustala komisja
kwalifikacyjna w zale˝noÊci od rodzaju i zakresu kwali-
fikacji, o których sprawdzenie ubiega si´ osoba zainte-
resowana, i podaje jà do wiadomoÊci tej osobie, na 14
dni przed terminem egzaminu.

4. Z przebiegu egzaminu sporzàdza si´ protokó∏,
w którym stwierdza si´ jego wynik. Protokó∏ podpisujà
wszyscy cz∏onkowie komisji.

§ 4. 1. Organ w∏aÊciwej jednostki dozoru techniczne-
go powiadamia osob´ zainteresowanà o wyniku egza-
minu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawà do
wydania zaÊwiadczenia kwalifikacyjnego.



§ 5. Je˝eli osoba zainteresowana nie przystàpi∏a do
egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn od niej
niezale˝nych, na jej wniosek komisja kwalifikacyjna
wyznacza nast´pny termin egzaminu.

§ 6. Rodzaje urzàdzeƒ technicznych, przy których
obs∏udze i konserwacji wymagane jest posiadanie

kwalifikacji, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 lipca 2001 r. (poz. 849)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

.................................................................. ................................, dnia ......................
(wnioskodawca)

.................................................................. ...............................................................
(adres) (adresat*)

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(okreÊliç rodzaj i zakres kwalifikacji)

1. Imi´ i nazwisko (litery drukowane) ..........................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................................................

3. Nr PESEL ....................................................................................................................................................................

4. Adres sta∏ego zamieszkania ......................................................................................................................................

5. Wykszta∏cenie .............................................................................................................................................................

6. Przebieg praktyki zawodowej ....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

7. Miejsce pracy i adres pracodawcy .............................................................................................................................

8. Zawód wykonywany ..................................................................................................................................................

9. Posiadane zaÊwiadczenia kwalifikacyjne:

a) obs∏ugi ...................................................................................................................................................................

b) konserwacji ............................................................................................................................................................

c) inne .........................................................................................................................................................................

10. Wskazanie zak∏adu, w którym b´dzie mo˝liwe przeprowadzenie egzaminu ........................................................

......................................................................................................................................................................................

Potwierdzam podane wy˝ej dane i za∏àczam dowód op∏aty za sprawdzenie kwalifikacji.

................................................
(podpis wnioskodawcy)

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostk´ dozoru technicznego dla celów
przewidzianych w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obs∏udze i konserwacji urzàdzeƒ technicznych.

....................................., dnia ...............................   .................................................................   ........................................
(miejscowoÊç) (imi´ i nazwisko) (podpis)

*) Urzàd Dozoru Technicznego — Oddzia∏ w ...................................................................
*) Transportowy Dozór Techniczny — Oddzia∏ w ............................................................
*) Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w ............................................................
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Za∏àcznik nr 2

RODZAJE URZÑDZE¡ TECHNICZNYCH, PRZY KTÓRYCH OBS¸UDZE I KONSERWACJI 
WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI

1. Urzàdzenia techniczne, przy których obs∏udze
wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, ˝urawie, wciàgarki i wciàgniki, z wyjàt-
kiem urzàdzeƒ z nap´dem r´cznym wszystkich me-
chanizmów,

2) uk∏adnice przeznaczone do sk∏adowania ∏adunków
w magazynach,

3) uk∏adnice przeznaczone do uk∏adania torów,

4) dêwigi, z wyjàtkiem dêwigów osobowych, dêwigów
towarowych ze sterowaniem zewn´trznym, dêwi-
gów towarowych ma∏ych i urzàdzeƒ do transportu
osób niepe∏nosprawnych,

5) wyciàgi towarowe,

6) podesty ruchome, z wyjàtkiem za∏adowczych pode-
stów burtowych,

7) dêwignice linotorowe,

8) urzàdzenia do manipulacji kontenerami,

9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciàgi
narciarskie,

10) pomosty ruchome z zespo∏ami nap´dowymi w
przystaniach promowych,

11) zbiorniki sta∏e z zespo∏ami nap´dowymi na skro-
plone gazy w´glowodorowe oraz zbiorniki przeno-
Êne o pojemnoÊci powy˝ej 350 cm3 — w zakresie
nape∏niania,

12) urzàdzenia do nape∏niania i opró˝niania zbiorników
transportowych.

2. Urzàdzenia techniczne, przy których konserwacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, ˝urawie, wciàgarki i wciàgniki,

2) uk∏adnice przeznaczone do sk∏adowania ∏adunków
w magazynach,

3) uk∏adnice przeznaczone do uk∏adania torów,

4) dêwigi,

5) wyciàgi towarowe,

6) podesty ruchome,

7) dêwignice linotorowe,

8) dêwigniki (podnoÊniki), z wyjàtkiem dêwigników
stanowiàcych fabryczne wyposa˝enie pojazdów
oraz mechanizmów wywrotu skrzyƒ ∏adunkowych
pojazdów i mechanizmów pochylania sto∏ów tech-
nologicznych,

9) urzàdzenia do manipulacji kontenerami,

10) przenoÊniki osobowe i towarowe,

11) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciàgi
narciarskie,

12) pomosty ruchome z zespo∏em nap´dowym w przy-
staniach promowych.


