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BEZPIECZNA OBSŁUGA PODESTÓW
ruchomych przejezdnych

Obowiązki eksploatującego podest - zgłoszenie zamiaru 
eksploatacji podestu do UDT i poddawanie urządzenia 

okresowym badaniom technicznym w obecności konserwatora 
i obsługującego - zapewnienie właściwej konserwacji i obsługi 

urządzenia

Podstawą bezpieczeństwa eksploatacji podestu jest właściwa 
konserwacja, zgodna z instrukcją eksploatacji i przepisami 
o dozorze technicznym, prowadzona przez konserwatora 

posiadającego zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez 
UDT.

System hydrauliczny podestu przejezdnego pracuje pod 
ekstremalnie wysokim oraz potencjalnie niebezpiecznym 

ciśnieniem. Należy odciążyć każdy układ ciśnieniowy przed 
rozłączeniem lub usunięciem jakiegokolwiek elementu 

systemu.

Nie przeciążaj podestu ruchomego! Nie przekraczaj 
dopuszczalnego obciążenia ani dopuszczalnej liczby osób!

Wszelkie naprawy i modernizacje powinny być wykonywane 
tylko przez zakłady uprawnione przez UDT (odpowiednio do 

naprawy lub modernizacji).

Pracodawca powinien wyposażyć pracownika w odpowiednie 
środki ochrony osobistej, tj. kask, rękawice, okulary, ochronniki 

słuchu, itd. Pracownik podnoszony na podeście powinien 
stosować uprząż bezpieczeństwa. 

Rozpoczynając pracę obsługujący musi wyznaczyć strefę 
wokół podestu, gdzie występuje zagrożenie poprzez 

wygrodzenie obszaru pracy taśmą ostrzegawczą. Osoby 
postronne nie mogą mieć dostępu do obszaru pracy podestu.

Podczas postoju należy zabezpieczyć urządzenie przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Upewnij się, że platforma 

jest całkowicie opuszczona. Podest przejezdny zabezpiecz 
przed możliwością przypadkowego zjazdu lub zsunięcia.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź: aktualność decyzji 
UDT, zaświadczenie kwalifikacyjne, zapis przeglądów 

konserwacyjnych oraz wyposażenie we właściwą instrukcję 
eksploatacji i stanowiskową instrukcję obsługi

Praca serwisu pod platformą jest dozwolona tylko po jego 
unieruchomieniu i zabezpieczeniu przed samoczynnym 

opuszczeniem.

Olej hydrauliczny powinien spełniać wymagania określone 
przez producenta. Pamiętaj o codziennej kontroli układu 

hydraulicznego i poziomu oleju. Wyciek oleju hydraulicznego 
może być przyczyną groźnego wypadku i poważnego 

zanieczyszczenia środowiska.

Jazda z podniesioną platformą i znajdującym się na 
niej pracownikiem jest dopuszczalna na zasadach ściśle 

określonych w instrukcji producenta.

Instrukcja powinna być przechowywana w miejscu eksploatacji 
podestu, w zasięgu ręki obsługującego. Nieprzestrzeganie 

instrukcji eksploatacji lub jej brak na stanowisku pracy 
jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń przeciw 

bezpieczeństwu pracowników.

Obsługa podestu ruchomego przejezdnego, tak jak 
masztowego i wiszącego, może być powierzona wyłącznie 

osobie z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzonymi 
zaświadczeniem wydanym przez UDT.

Zapewnij stabilne, nośne i równe podłoże o nachyleniu 
nieprzekraczającym maksymalnej wartości dopuszczanej 
przez producenta urządzenia. W przypadku niestabilnego 

podłoża zwiększ powierzchnię podparcia. Zachowaj szczególną 
ostrożność blisko krawędzi głębokich wykopów.

Po wejściu na platformę należy zamknąć bramkę 
zabezpieczającą. W trakcie podnoszenia oraz przemieszczania 

podestu należy przymocować uprząż bezpieczeństwa do 
punktu mocowania.


