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11. WYTYCZNE UDT DLA SPRZĘTU LEŚNEGO

Na podstawie USTAWY  z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz  Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 
bliskiego ustalono, iż żurawie przenośne (potocznie hds) jako Urządzenie Transportu Bliskiego muszą 
zostać zarejestrowane w UDT i podlegają pełnej formie dozoru technicznego i co roku musi zostać 
poddane badaniu okresowym, a co 60 dni przeprowadzony przegląd konserwacyjny urządzenia (chyba, 
że w instrukcji obsługi określono inaczej).

Przegląd konserwacyjny może przeprowadzać osoba, która uzyskała kwalifikacje na konserwatora 
danego rodzaju UTB przez UDT.

Konserwator jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji, dokonywanie przeglądów konserwacyjnych, 
przygotowywanie urządzenia wraz z dokumentacją do badań okresowych. Każdorazowa naprawa 
hds winna być zgłaszana konserwatorowi, który zgodnie z przepisami musi ją odebrać od strony technicznej 
i potwierdzić sprawność żurawia.

PHU MAL-OIL świadczy usługę nadzoru nad urządzeniami typu hds. Wybrani pracownicy posiadają 
wymagane przepisami uprawnienia by wykonywać niniejszą funkcję.

Chcąc uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonu naszego biura handlowego.



PHU MAL-OIL
82-200 Malbork

ul. Karola Chodkiewicza 5/25
NIP 579-199-87-17

Polska

tel./fax +48 55 273 33 00
e-mail: zamowienia@mal-oil.com

handlowy@mal-oil.com
biuro@mal-oil.com
www.mal-oil.com 
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