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1. Основна інформація про 
технічний нагляд 

1.1. Поняття технічного нагляду
Технічним наглядом називають дії, спрямовані на забезпечення безпечної 
роботи технічних пристроїв та пристроїв для відновлення парів палива, та дії, 
спрямовані на забезпечення громадської безпеки в цих районах.

1.2. Правові акти, що регулюють питання, 
пов'язані з технічним наглядом

Основним правовим актом, що регулює питання технічного нагляду, є Закон від 
21 грудня 2000 р. про технічний нагляд (Журнал законів 2021 р., поз. 272).
Зазначений закон реалізується на основі таких виконавчих актів:
• Постанова Ради Міністрів від 7 грудня 2012 року щодо типів технічних 

пристроїв, що підлягають технічному нагляду (Журналу законів поз. 1468),
• Постанова Міністра Підприємництва та Технологій від 30 жовтня 2018 р. 

щодо умов технічного нагляду у сфері експлуатації, ремонту та модернізації 
вантажно-розвантажувального обладнання (Журнал законів поз. 2176);

• Постанова Міністра Підприємництва та Технологій від 21 травня 2019 року 
про спосіб та порядок перевірки кваліфікації, необхідної для експлуатації 
та обслуговування технічних пристроїв, а також про спосіб та порядок 
продовження строку дії кваліфікаційних сертифікатів (журнал Законів поз. 
1008 ).

Закон про технічний нагляд визначає:
• концепцію (визначення) технічного нагляду,
• принципи, сферу застосування та форми технічного нагляду,
• підрозділи, компетентні здійснювати технічний нагляд.

1.3. Підрозділи, уповноважені на здійснення 
технічного нагляду

Для виконання технічного нагляду на польській території, має право три 
підрозділи:
• Управління Технічного Нагляду (УТН) – підрозділ технічного нагляду, який 

звітує перед міністром, який відповідає за економіку,
• Транспортно-Технічний Нагляд (ТТН) – спеціалізований відділ технічного 

нагляду, який звітує перед міністром, компетентним з транспорту,
• Військово-Технічний Нагляд (ВТН) – спеціалізований підрозділ технічного 

нагляду, який звітує перед Міністром Національної Оборони.
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1.4. Сфера діяльності Управління Технічного 
Нагляду

Сфера діяльності УТН включає, серед іншого:
1) нагляд і контроль за дотриманням положень про технічний нагляд, а також 

положень та правил у галузі технічної безпеки щодо технічних пристроїв,
2) здійснення технічного нагляду за технічними пристроями в обсязі, визначеному 

Законом,
3) винесення рішень з питань, що виникають в результаті здійснення технічного 

нагляду,
4) ведення обліку використаних технічних пристроїв,
5) аналіз причин та наслідків пошкодження технічних пристроїв та постійне 

оцінювання ступеня небезпеки, що створюються цими пристроями,
6) узгодження навчальних програм для осіб, що експлуатують та обслуговують 

технічне обладнання,
7) давати право установ ремонтувати та модернізувати прилади нагляду,
8) перевірка кваліфікації осіб, які виготовляють, ремонтують, модернізують, 

експлуатують та обслуговують технічні пристрої, та осіб, які виконують 
випробування без руйнування.

1.5. Суб’єкти, що здійснюють діяльність з 
технічного нагляду

Дії безпосереднього технічного нагляду здійснюють працівники підрозділів 
технічного нагляду, які називаються інспекторами.
У рамках виконання своїх обов'язків інспектор має право:
1) вступ після пред'явлення дозволу та візитної картки без необхідності отримання 

пропуску до приміщень та приміщень, де розташовані технічні пристрої,
2) вільний рух у цих приміщеннях,
3) доступ до технічних пристроїв,
4) вимагати від підприємця надання необхідної інформації та надання 

необхідних документів та результатів досліджень,
5) проводити випробування, випробування та вимірювання, а також інші 

заходи, необхідні для визначення стану технічного пристрою, його правильної 
експлуатації, ремонту чи модернізації, а також правильності виконання 
конкретних матеріалів та елементів, що використовуються для виготовлення, 
ремонту або модернізації технічного пристрою ,

6) видавати технічні рекомендації.

1.6. Приклади технічних пристроїв, охоплених 
технічним наглядом

Технічний огляд охоплює пристрої, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю 
людей, а також майну та навколишньому середовищу внаслідок:
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• розширення рідин або газів під різним атмосферним тиском,
• вивільнення потенційної або кінетичної енергії при переміщенні людей або 

вантажів в обмеженому діапазоні,
• поширення небезпечних матеріалів під час зберігання чи транспортування.
Постанова Ради Міністрів від 7 грудня 2012 року про типи технічних пристроїв, 
що підлягають технічному огляду, визначає, які пристрої підлягають технічному 
нагляду.
Виділяємо тут серед інших:
1) обладнання під тиском, яке містить рідини або гази при тиску, відмінному від 

атмосферного, включаючи, наприклад:
• переносні резервуари (цистерни), призначені для зберігання або 

транспортування рідин або газів,
• резервуари для скрапленого або стисненого газу, що використовуються 

для подачі двигунів згоряння в транспортні засоби,
2) машини для переміщення людей або вантажів у обмеженому діапазоні: 

лебідки та підйомники,
• пересувні крани,
• крани,
• крани-штабелери,
• домкрати (підйомники), включаючи системи паркування автомобілів, за 

винятком домкратів, що складають обладнання автомобіля, домкрати для 
нахилу технологічних столів та переносні домкрати з ручним приводом,

• вантажні підйомники,
• корабельні підйомники,
• мобільні платформи,
• пристрої для інвалідів,
• ескалатори та прохідні доріжки,
• вантажопідйомники з механічним підйомним приводом – під наглядом 

від 18 серпня 2003 року,
3) крани для перевезення людей чи вантажів, будівельні крани та крани малого 

вантажу.

1.7. Обсяг та форми виконання технічного 
нагляду

Нагляд за технічними пристроями здійснюється у вигляді:
• повний технічний нагляд,
• обмежений технічний нагляд,
• спрощений технічний нагляд.
У рамках повного технічного нагляду інспектори:
• проводять приймальні випробування, тобто перевірити нові пристрої в 

робочому стані,
• проводять періодичні та спеціальні (експлуатаційні, контрольні, аварійні 

або несправні) технічні випробування,
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• перевіряють кваліфікаційні сертифікати осіб, що експлуатують та 
обслуговують технічні пристрої.

У рамках здійснення обмеженого технічного нагляду інспектори мають право:
• провести приймальні випробування, тобто перевірити нові пристрої в 

робочому стані,
• виконувати спеціальні технічні випробування (експлуатаційні, контрольні, 

після аварії або надзвичайних ситуацій),
• перевірити кваліфікаційні сертифікати осіб, що експлуатують та обслуговують 

технічні пристрої.
В рамках здійснення спрощеного технічного нагляду інспектори не проводять 
технічних випробувань в процесі експлуатації технічних пристроїв.
Випробування типу проводяться лише в процесі виготовлення технічних 
пристроїв (про які йдеться у Додатку IV Директиви 2006/42/ЄС "Машини") і 
стосуються виробників таких пристроїв.

1.8. Види та завдання технічних випробувань, 
що надаються для вантажно-
розвантажувального обладнання (UTB)

Існує три типи технічних випробувань UTB:
• отримання – проводиться після завершення виробництва UTB в умовах його 

готовності до роботи, перш ніж видавати рішення про дозвіл на використання,
• періодичні – виконуються в ході операцій UTB, охоплених повним наглядом, 

у терміни, визначені для певного типу UTB,
• випадкові – виконується після ремонту, модернізації, заміни несучих 

елементів або зміни робочого місця (з урахуванням поточних потреб):
 – екслуатаційні,
 – контрольні,
 – після аварійні чи після надзвичайної ситуаці.

Тести на прийняття націлені, серед іншого на перевірку того, чи можна UTB 
вводити в безпечну експлуатацію.
Перш ніж приступити до випробування введення в експлуатацію UTB, 
переконайтесь, що документація щодо UTB була перевірена відповідно до 
чинного законодавства.
Сфера тестів на прийняття включає:
1) ідентифікація UTB та перевірка її маркування,
2) перевірка: кваліфікаційні посвідчення технічного обслуговування або військовослужбовця 

UTB, якщо вони беруть участь у експертизі, обладнання та технічного стану UTB, а також 
спосіб встановлення та проектування UTB відповідно до інструкцій з експлуатації,

3) проведення функціональних випробувань UTB у встановленому варіанті складання з 
достатнім навантаженням для встановлення правильності роботи керуючих та робочих 
рухів UTB, механізмів, а також захисних пристроїв.

Періодичні тести спрямовані, серед інших визначення того, чи були виконані 
рекомендації з попереднього підпротоколу, чи не було пошкоджень чи змін у 


