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Uwagi do „ Ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym”- projekt z dnia 31lipca 2017 

W nawiązaniu do przeprowadzonych konsultacji wśród przedsiębiorstw z branży 

dźwignicowej oraz po przeprowadzeniu ankiety wśród przedsiębiorców i eksploatujących 

UTB zgłaszamy niniejszym następujące uwagi: 

1. Ustawa o dozorze technicznym powinna dodefiniować nowe pojęcia podmiotów gospodarczych, wprowadzone 

dyrektywą dźwigową 2014/33/WE, takie jak: producent, dystrybutor, importer, instalator, prywatny importer, 

upoważniony przedstawiciel? 

70% respondentów jest za dodefiniowaniem  nowych pojęć  w Art. 4 dodać punkty 8-13 

8) podmiocie gospodarczym — należy przez to rozumieć producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera, 

dystrybutora albo instalatora; 

 

9) producencie — należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza wyrób albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub 

wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem 

towarowym; 

10) upoważnionym przedstawicielu — należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upoważnioną przez producenta na 

piśmie do działania w jego imieniu, w odniesieniu do określonych zadań; 

11) importerze — należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu wyroby 

pochodzące z państw trzecich; 

12) dystrybutorze — należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób na rynku w ramach 

działalności handlowej; 

13) instalatorze — należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o 



Europejskim Obszarze Gospodarczym, która bierze odpowiedzialność za projekt, wykonanie, zainstalowanie oraz 

wprowadzenie do obrotu  

2.Sugerujemy w Art. 9 pkt 1 wykreślić słowo „właściwej „ i dołożyć pkt 1.c w brzmieniu jak niżej : 

1c. Organy jednostek dozoru technicznego, honorują wzajemnie  uprawnienia firm o których mowa w pkt.1 

Zapis eliminuje konieczność powtórnego wyrabiania uprawnień przez firme na innym blankiecie  o ile wytwarzający 
naprawiający lub modernizający posiada przedmiotowe uprawnienia na ten sam zakres lecz wydane przez inną 
jednostkę dozoru technicznego . W tej chwili uprawnienia np. na modernizację suwnic wydane przez UDT nie są 
honorowane przez TDT dopóki nie wyrobimy tych samych uprawnień na blankiecie TDT. 
 
86% respondentów uważa ,ze uprawnienia firm powinny być honorowane przez wszystkie jednostki dozoru 
technicznego 

 
3.Sugerujemy w  Art. 23. Punkt 2.-wykreslić słowo” właściwej”-z  racji wzajemnego uznawania uprawnień osób 

kandydaci mogą zdawać egzaminy tam gdzie chcą. 
 
 2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzają komisje kwalifikacyjne powoływane przez organ 
właściwej  jednostki dozoru technicznego. 
 
89% respondentów uważa, że zaświadczenia kwalifikacyjne operatorów i konserwatorów powinny być 
honorowane przez wszystkie urzędy dozoru technicznego 
 
4.Sugerujemy w Art. 33 dodać punkt 4. w brzmieniu: 

 
4.Producent ,  instalator lub ich uprawniony przedstawiciel, na żądanie , mają prawo otrzymania kopii protokołu 
badania odbiorczego , z  racji nałożonych na nich  obowiązków przez ustawę o systemach oceny zgodności i 
nadzoru rynku z dn.13 kwietnia 2016r (Dz.U.2016 .Poz.542)  
 
69% respondentów uważa , że instalator powinien otrzymywać kopię protokołu badania odbiorczego 
 
5.Sugerujemy w Art. 40.b dodanie punktu 5 w brzmieniu: 

5. współpracę z organizacjami i mediami branżowymi w celu upowszechniania wiedzy technicznej, 

bezpieczeństwa eksploatacji UTB, przekazywania i wymiany informacji istotnych dla branży. 

85% respondentów uważa ,ze  UDT powinien współpracować z organizacjami i mediami branżowymi w 

przekazywaniu i wymianie informacji istotnych dla branży. 

 

6. Projektowane  w ustawie wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych na okres 5 lat 

51% respondentów jest za wprowadzeniem terminowych zaświadczeń 

36% respondentów jest przeciwnych 

W stosunku do pozostałych  zaproponowanych zmian nie wnosimy uwag.!  

W załączeniu wyniki ankiety 


