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Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne
do obsługi maszyn i urządzeń
w świetle ostatnich zmian przepisów
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Kwalifikacje operatorów

Tematyka wykładu:

• Urządzenia techniczne wymagające potwierdzonych kwalifikacji 
operatorów.

• Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
• Rozp. MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji (…).
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Kwalifikacje operatorów

• wózki jezdniowe podnośnikowe

• podesty ruchome

• suwnice

• żurawie

Urządzenia techniczne wymagające potwierdzonych kwalifikacji operatorów:
Zgodnie z
rozp. MPiT z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń 
kwalifikacyjnych (DzU z dnia 30.05.2019r.  poz. 1008).
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Kwalifikacje operatorów

• terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych i ich „przedłużanie” (od 01.06.2019):

Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dt wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518)

w art. 22:

„3a. Zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, są wydawane

na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od

rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i

konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować.”
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Kwalifikacje operatorów

• terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych i ich „przedłużanie” (od 01.06.2019):

Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dt wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518)

w art. 23:

„2a. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osób, o

których mowa w art. 22 ust. 3, jest bezpłatne i następuje na wniosek.

2b. Wniosek, o którym mowa w ust. 2a, zawiera dane osoby zainteresowanej

przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego wymienione w

ust. 1a oraz numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego

przedmiotem tego wniosku.”
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Kwalifikacje operatorów

• terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych i ich „przedłużanie” (od 01.06.2019):

Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dt wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518)

w art. 23:

„2c. Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

1) złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2a, nie później niż w terminie 3

miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia;

2) wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym

przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.”
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Kwalifikacje operatorów

• terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych i ich „przedłużanie” (od 01.06.2019):

Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dt wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518)

w art. 23:

„2d. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, należy dołączyć oświadczenie osoby

zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego o

wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co

najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia, składane pod

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W

oświadczeniu umieszcza się klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”
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Kwalifikacje operatorów

• terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych i ich „przedłużanie” (od 01.06.2019):

Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dt wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518)

 dotychczas wydane „uprawnienia” zachowują ważność przez 5 lat;

Art.. 3. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym
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Kwalifikacje operatorów

• „uznawanie uprawnień” (od 01.01.2019):

Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dt wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518)

w art. 22:

„3b. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru

technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w

przypadku gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania

urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany

przez inną jednostkę dozoru technicznego.”
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Kwalifikacje operatorów

• „cofanie uprawnień” (od 01.06.2019):

Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dt wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518)

w art. 22:

„4. W razie nieprzestrzegania przez osoby wymienione w ust. 2 i 3 warunków

technicznych dozoru technicznego oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie,

organ właściwej jednostki dozoru technicznego cofa, w drodze decyzji,

uprawnienia kwalifikacyjne wynikające z zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego

osobom, o których mowa w ust. 2 i 3.”
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Kwalifikacje operatorów

• „język” podczas egzaminu (od 01.06.2019):

Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dt wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518)

w art. 23:

„1c. Sprawdzenie kwalifikacji osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, dotyczy

osób, które ukończyły 18 lat oraz władają językiem polskim w stopniu

umożliwiającym przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w ust. 1, oraz

zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnią udział tłumacza

przysięgłego.”
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Kwalifikacje operatorów

• inne:

Ustawa o dozorze technicznym a „uprawnienia” operatorów.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dt wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518)

 elektroniczny dziennik konserwacji;

 eDokumenty.
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Kwalifikacje operatorów

Rozp. MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji (…)
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Kwalifikacje operatorów

• główne zmiany:

Rozp. MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji (…)

 wzór wniosku o egzamin;

 wzór wniosku o przedłużenie „uprawnień”;

 wniosek o egzamin w formie papierowej lub elektronicznej;

(…) wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu 
przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
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Kwalifikacje operatorów

• główne zmiany:

Rozp. MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji (…).

 aktualizacja wykazu rodzajów urządzeń;

 określenie terminów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 wózki jezdniowe – 10 lat (5 lat - specj.);

 podesty ruchome – 5 lat (10 lat – wiszące i masztowe);

 suwnice – 10 lat (5 lat - specj.);

 żurawie – 5 lat (10 lat stacj. i przenośne).
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Kwalifikacje operatorów

• główne zmiany:

Rozp. MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji (…)

 wzory „uprawnień” wydawanych przez UDT, TDT i WDT;
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Kwalifikacje operatorów

• egzaminowanie:

Rozp. MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji (…).

 tematyka ogólnodostępna

np. internet (strona udt.gov.pl);
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Kwalifikacje operatorów

• egzaminowanie:

Rozp. MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji (…).

 jeden wniosek = jedno uprawnienie (jedno urządzenie i jeden zakres kwalifikacji);

 egzamin:

 teoretyczny (w miejsce ustnego) w formie pisemnej lub „elektronicznej”;

 praktyczny;

 wynik egzaminu bezpośrednio po nim (w miejsce 14 dni);

 na zaświadczeniu jeden rodzaj urządzenia;
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Kwalifikacje operatorów

• przedłużanie „uprawnień”:

Rozp. MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji (…).

 na pisemny wniosek (papierowy lub elektroniczny);

 terminy ważności „uprawnień” określono w tabeli – załączniku nr 3;

 przedłużenie liczy się od daty upływu ważności dokumentu;

 po przedłużeniu wydaje się nowy dokument – zaświadczenie kwalifikacyjne.
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Kwalifikacje operatorów

• Newsletter

Rozp. MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji (…).
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Dziękuję za uwagę 

Marcin Mitek
Dyrektor
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział terenowy w Poznaniu
ul. Małachowskiego 10
61 – 129 Poznań
marcin mitek@udt.gov.pl
+ 48 61 85 04 633
+ 48 694 454 490
www.udt.gov.pl
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Organizacja pracy – wykorzystanie 

dźwignic do prac niezgodnych z ich 

przeznaczeniem w tym podnoszenie 

ludzi w koszu, praca w warunkach 

kolizyjnych, współpraca dźwignic 

przy podnoszeniu.
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Przepisy krajowe 

• Ustawa o dozorze technicznym, Kodeks pracy

• 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

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących
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Rozporządzenie MPiT z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

§ 5. 1.  UTB eksploatuje się zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 2.

2. W przypadku warunków eksploatacji UTB, takich jak:

1) podnoszenie i przenoszenie osób przez UTB, które są zaprojektowane i wytworzone z przeznaczeniem do podnoszenia i 

przenoszenia ładunków,

2) podnoszenie i przenoszenie ładunku przez dwa lub więcej UTB,

3) eksploatacja UTB w warunkach kolizyjnych,

4) brak możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi, jaką pokonuje ładunek,

5) eksploatacja UTB w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych

– eksploatujący opracowuje szczegółowe warunki eksploatacji, opisujące czynności organizacyjno-techniczne podejmowane w celu 

zminimalizowania ryzyka związanego z eksploatacją UTB.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, eksploatujący uzgadnia szczegółowe warunki eksploatacji z organem właściwej jednostki 

dozoru technicznego.

Przepisy krajowe
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Przepisy krajowe 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

§ 6.2. Pracownicy mogą być podnoszeni tylko za pomocą przeznaczonych do tego celu maszyn i ich wyposażenia,

z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach maszyny, które nie zostały skonstruowane do podnoszenia

pracowników, mogą być używane do tego celu, jeżeli pracodawca ustali szczegółowe warunki obsługi i nadzoru

nad pracą tych maszyn tak, aby zostało zapewnione bezpieczeństwo pracowników.
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Przepisy krajowe 

Eksploatacja żurawi z koszami do transportu osób
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Przepisy krajowe 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

§15. 1. Przemieszczanie osób przy pomocy żurawia z zawieszonym na haku koszem jest dopuszczalne zgodnie z

opracowanymi w tym zakresie warunkami eksploatacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.

8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

2. Warunki eksploatacji, o których mowa w ust. 1, zawierają kartę podpisów, o której mowa w ust. 3.

3. Przed przemieszczaniem osób przy pomocy żurawia, sygnalista i hakowy zapoznają się z warunkami eksploatacji

w tym zakresie wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i potwierdzają

ten fakt własnoręcznym podpisem w karcie podpisów.
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Przepisy krajowe 

Rozporządzenie MPiT z dnia 30 października 2018 r.  w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
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Przepisy krajowe 

Eksploatacja wózków jezdniowych z mechanicznym układem podnoszenia z koszami do transportu 
osób
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Przepisy krajowe 

Rozporządzenie MPiT z dnia 30 października 2018 r.  w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Zwracając się do UDT o uzyskanie zgody na użytkowanie wózka jezdniowego z mechanicznym układem 
podnoszenia z platformą do podnoszenia osób, eksploatujący powinien załączyć:

• Instrukcję obsługi wózka

• Instrukcję obsługi platformy

• Opracowaną przez siebie instrukcję obsługi wózka z platformą do podnoszenia osób. Przy opracowywaniu 

instrukcji można przyjąć wytyczne FEM 4.006:2010 „Szczególne wykorzystanie platform roboczych na 

wózkach jezdniowych”.
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Przepisy krajowe 

Rozporządzenie MPiT z dnia 30 października 2018 r.  w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Eksploatacja UTB w warunkach kolizyjnych

Najczęściej występujące przypadki kolizji to:

a) kolizja UTB ze stałymi obiektami (istniejące budynki, drzewa itp.);

b) kolizja dwóch UTB;

c) kolizja z drogami publicznymi;

d) kolizja z terenem nie będącym w dyspozycji osoby 

odpowiedzialnej za organizację bezpiecznej pracy żurawia;

e) kolizja UTB z innymi maszynami i urządzeniami;
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Przepisy krajowe 

Rozporządzenie MPiT z dnia 30 października 2018 r.  w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Przed dopuszczeniem do pracy UTB w warunkach kolizji eksploatujący ma obowiązek opracować szczegółowe 
warunki eksploatacji (instrukcja pracy kolizyjnej). Instrukcja ta powinna zawierać:

1) Szkic sytuacyjny (najlepiej wrysowany na planie zagospodarowania placu budowy) zawierający: 

•usytuowanie maszyny względem otoczenia, 

•wykreślenie pola pracy maszyny, 

•zakreślenie stref zakazu pracy oraz stref, w których praca jest ograniczona lub kolizyjna. 
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Przepisy krajowe 

2) Określenie parametrów urządzenia (typ, model, nr UDT, wysokość podnoszenia, długość ramienia/wysięg)

oraz jego lokalizacji. 

3) Określenie elementów kolizji. 

4) Określenie przewidywanych zagrożeń bezpieczeństwa. 

5) Określenie podjętych środków mających na celu wyeliminowanie poszczególnych zagrożeń. 

6) Ustalenie sposobu porozumiewania się operatora urządzenia z sygnalistą (radiotelefony, sygnały świetlne,

sygnalizacja ręczna, sygnały dźwiękowe). 

7) Uściślenie organizacji pracy na placu budowy (np. kolejność czynności, godziny rozładunku, miejsca

składowania, i inne). 

8) Określenie zasady ruchu urządzeń o nakładających się polach pracy. 
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Przepisy krajowe 

9) Określenie obowiązków operatora urządzenia uwzględniając w szczególności kolizyjną lokalizację. 

10) Określenie w jaki sposób i w jakiej pozycji urządzenie pozostawiony będzie po zakończeniu pracy (w nocy). 

11) Instrukcje powinni przyjąć do wiadomości i podpisać: 

•operator maszyny (operatorzy), 

•kierownik budowy (kierownicy budów), 

•sygnalista (sygnaliści), 

•należy podać imiona i nazwiska tych osób wraz z numerami zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawnień. 
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Przepisy krajowe 

Rozporządzenie MPiT z dnia 30 października 2018 r.  w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Podnoszenie i przenoszenie ładunku przez dwa lub więcej UTB
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Przepisy krajowe 

Przed przystąpieniem do podnoszenia dwoma UTB ładunku, eksploatujący ma obowiązek opracować 

szczegółowe warunki eksploatacji (instrukcję współpracy UTB). 

Instrukcja ta  powinna zawierać odpowiednią procedurę zapewniającą właściwą koordynację pracy 

współpracujących UTB.

W przypadku gdy obsługujący UTB nie jest w stanie obserwować całej drogi, jaką pokonuje ładunek, osoba 

kierująca ładunkiem powinna pozostawać w ciągłym kontakcie z obsługującym UTB. Powinny być zapewnione 

środki organizacyjne zapobiegające możliwym kolizjom ładunku. 
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Bezpieczeństwo przy pracach transportowych 
z wykorzystaniem podestów ruchomych, suwnic oraz żurawi. 
Organizacja pracy, kwalifikacje operatorów. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
FILAREM BEZPIECZEŃSTWA

Poznań, dnia 4.06.2019 r.

Magdalena Dybizbańska
UDT CERT Oddz. w Poznaniu 



BEZPIECZNA 
EKSPLOATACJA ZAWIESI

CERTYFIKACJA 
SYGNALISTÓW -

HAKOWYCH



Zawiesie jest to pomocniczy osprzęt 
do dźwignic, który służy do 

podwieszenia lub podtrzymania 
podnoszonych i transportowanych 

ładunków.

Zawiesie jest to część lub 
wyposażenie niezwiązane z 

maszyną, umieszczane między 
maszyną a ładunkiem lub na 

ładunku, w celu jego uchwycenia.

44

Bezpieczna eksploatacja zawiesi 



Upadek ładunku, spowodowany uszkodzeniem 

osprzętu do podnoszenia, takiego jak zawiesia lub 

ich elementy, stwarza bezpośrednio lub pośrednio 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osób 

przebywających w strefie pracy urządzeń 

podnoszących.
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Bezpieczna eksploatacja zawiesi 



W chwili obecnej wszystkie eksploatowane maszyny, w tym również zawiesia, muszą 

spełniać wymagania  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 

roku  (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596) – ze zmianami - w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy.

dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE
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Bezpieczna eksploatacja zawiesi 



(dyrektywa: art. 4a ; rozporządzenie: §27)

Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone

na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może 

spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:

1) okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki

działające na podstawie odrębnych przepisów 

albo osoby upoważnione przez pracodawcę i mające   

odpowiednie kwalifikacje;
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Bezpieczna eksploatacja zawiesi 



2) specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa 

w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z 

maszyną, a będącego wynikiem:

a) prac modyfikacyjnych,

b) zjawisk przyrodniczych,

c) wydłużonego czasu postoju maszyny,

d) niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.
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Bezpieczna eksploatacja zawiesi 



Program:
• podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi, podział i rodzaje zawiesi
• podstawowe układy pracy, zastosowanie, budowa zawiesi oraz podstawowe 

elementy składowe
• oznaczanie zawiesi, dyrektywa maszynowa 2006/42/WE w odniesieniu do zawiesi, 

deklaracja zgodności, wymagania dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE
• rodzaje kontroli oraz ewidencja zawiesi, kontrola różnych rodzajów zawiesi, 

składowanie zawiesi, ocena zużycia
• obowiązki hakowego, sposoby określania dopuszczalnego obciążenia zawiesia
• zapewnienie komunikacji między hakowym i operatorem obsługującym 

urządzenie transportu bliskiego
• nieszczęśliwe wypadki i niebezpieczne uszkodzenia przy dźwignicach 

spowodowane niewłaściwą eksploatacją zawiesi
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SZKOLENIE – BEZPIECZNA EKSPLOATACJA ZAWIESI; 
PRAKTYCZNE ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY HAKOWYCH



Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT oferuje certyfikację 
osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego.

Jest to certyfikacja osób odpowiedzialnych za:

• zawieszanie i odczepianie ładunku,
• użycie właściwego osprzętu dźwigowego i wyposażenia,
• zainicjowanie zamierzonego ruchu dźwignicy i ładunku                 

(jeśli ma to zastosowanie),
• przekazywanie sygnału do operatora dźwignicy.
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CERTYFIKACJA OSÓB: SYGNALISTA - HAKOWY
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