TERMINY WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ DO OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

Opcja 1
Osoby, które posiadają szkolenie do obsługi wózków + imienne upoważnienie od pracodawcy (brak egzaminu UDT).
Termin ważności imiennej zgody pracodawcy do obsługi wózków jezdniowych dla osób, które mają ukończone szkolenia:
1) do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.
2) do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2026 r.
3) od dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2027 r.
Opcja przestanie obowiązywać przy zmianie zatrudnienia !!!
Opcja 2
Osoby, które posiadają bezterminowe uprawnienia UDT (wystawione przed 01.06.2019 r.)
Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r., zachowują ważność przez okres 5 lat, chyba
że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte na podstawie ustawy – Czyli zachowują ważność do 31.12.2023 r.
Opcja 3
Osoby, które posiadają terminowe uprawnienia UDT (wystawione po 01.06.2019 r.)
Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT wydane po dniu 1 czerwca 2019 r., zachowują ważność przez okres ważności
umieszczony na zaświadczeniu.
- Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe
podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia
również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem
podnoszenia) – 5 lat.
- Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz
wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat.

UWAGA: w celu przedłużenia posiadanych uprawnień wydanych po 01-06-2019, wniosek należy złożyć koniecznie co
najmniej 3 miesiące przed upływem terminu ważności umieszczonym na zaświadczeniu kwalifikacyjnym.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o dozorze technicznym Dz. U. 2019 poz. 667
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu
ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Poz. 1008
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Poz. 47
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Poz. 1948

