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Lp. Data Wykonane czynności Wyniki kontroli Podjęte decyzje

Podpis i pieczątka 
imienna osoby 
dokonującej 

badania 

Podpis i pieczątka 
imienna 

kierownika stacji 
kontroli pojazdów

1 2 3 4 5 6 7

1 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

2 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

3 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

4 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

5 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

KARTA OKRESOWEJ KONTROLI EKSPLOATACYJNEJ 
URZĄDZENIA (PRZYRZĄDU) STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE STANOWISKA KONTROLI


Urządzenie do podnoszenia całego pojazdu.

Przeznaczenie i rodzaj urządzenia (przyrządu) *)


Marka, typ, model*) .......................................................................................................................


Nr fabryczny ..................................................... Rok produkcji .......................................................


Nr certyfikatu zgodności ...................................... Data rozpoczęcia eksploatacji ....................................


Uwagi .......................................................................................................................................


..........................................

Pieczątka stacji kontroli pojazdów


.....................................

Nr ewidencyjny

.....................................................

Kierownik stacji kontroli pojazdów


....................., dnia ........................
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.....................................

Nr ewidencyjny

1 2 3 4 5 6 7

6 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

7 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

8 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

9 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

10 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

11 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

12 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

13 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

14 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

15 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

16 Przegląd, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości 
działania. 

Urządzenie 
nie**) sprawne

Nie**) dopuszczono 
do eksploatacji

..........................................

Pieczątka stacji kontroli pojazdów


