
Uwagi portalu dzwignice.info  
Skoro dozór techniczny prowadzi certyfikację ośrodków szkolenia i egzaminowania to od siebie też powinien wymagać aby przeprowadzać egzaminy zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17024  
 
Korzyści dla egzaminowanych:  

Powszechna znajomość normy we wszystkich państwach UE  
Zaufanie do jakości stosowanych procedur egzaminacyjnych – 
Instytucja odpowiedzialna za egzamin powinna  być  niezależna od szkół i instytucji  
szkoleniowych  
Niezależność egzaminatorów – egzamin ma charakter zewnętrzny;  
Egzaminatorzy nie mogą być wykładowcami w tej samej instytucji edukacyjnej  
Zaufanie osoby egzaminowanej do systemu  oceniania   
Zaufanie pracodawców do uprawnień zdobytych wg ISO 17024  
Ważność uprawnień /dyplomu w wielu państwach  
Zastosowanie normy ułatwia udokumentowanie kwalifikacji i zwiększa mobilność na rynku pracy 

Takie zasady usuną dotychczasowe patologie   
 

1. W załączniku nr 3 do rozporządzenia brak jest powiazania specjalizacji i kategorii-  
Sugeruje się dodanie kolumny „d” która określałaby kategorię uprawnień do obsługi oraz do konserwacji  
Załącznik nr1 – czyli wniosek  składany o sprawdzenie kwalifikacji również nie zawiera informacji na jaka kategorię dany kandydat składa wniosek, podczas gdy na świadectwie do 
obsługi jak i do  konserwacji  zawarty jest zakres uprawnienia i kategoria  
Stanowisko: Brak podstawy prawnej dla takich rozwiązań. 
 

2. Nie zostały sprecyzowane zasady  przeprowadzania egzaminów: spowoduje to  że każdy urząd dozoru (UDT, TDT,WDT) będzie miał inne  wymagania np.  
Część teoretyczna- powinny być testy. 

Stanowisko: Obecnie przepis umożliwia przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w formie pisemnej/ustnej/na komputerze. 
Pytania testowe – cała pula –powinny być udostępnione na stronie dozoru  technicznego i jawne dla kandydatów powinny być jasne i jawne zasady oceniania  

Stanowisko: Zgodnie z ustawą jest podawana do wiadomości publicznej. 
3. Sugerujemy aby wynik egzaminu kandydat otrzymywał na piśmie w tym samym dniu a zaświadczenie  w ciągu 2 tygodni.  

Czytelnicy oczekują ,że  jeśli ktoś zdał egzamin to  może pracować już na 2 dzień a nie  musi czekać na zaświadczenie 2 tygodnie ( mówimy tu o sytuacji kiedy zakład pracy kieruje 
pracownika na egzamin) 
Stanowisko: Co do zasady zaświadczenie jest przesyłane w ciągu tygodnia od egzaminu. 

4. Brak jest zdefiniowanej  procedury  reklamacji i skarg.  
Stanowisko: Podstawą jest Kpa 

5. Nie została uregulowana  nadal kwestia sprawności udostępnianych urządzeń – do egzaminu teoretycznie wystarczą 2 oświadczenia o których mowa we wniosku ale w praktyce 
dochodzą często dodatkowe wymagania inspektorów np. okazanie dziennika konserwacji, okazanie oryginału pełnomocnictw, inne, które wywracają procedury egzaminacyjne. 
Stanowisko: Wynika to poniekąd z treści par. 3 ust. 4 oraz generalnie z przepisów ustawy o dozorze technicznym. 
 
Zgoda właściciela na wykorzystanie urządzenia technicznego w trakcie egzaminu powinna być rozszerzona o oświadczenie ,że” udostępniane urządzenie jest sprawne i prawidłowo 
serwisowane” Jeżeli  ktoś udostępnia urządzenie w dobrej wierze i ponosi odpowiedzialność za jego sprawność,  to dozór opiera się na tym dokumencie  albo dozór przed 
rozpoczęciem egzaminu dokonuje sprawdzenia urządzenia  i ponosi współodpowiedzialność za jego sprawność - a to jest całkiem inna sytuacja prawna.   
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