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[C000249] DZIENNIK BRAMY

I. Brama dwuskrzydłowa ręczna

[A000070]  Zamontowana dla: ................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
nazwa i adres właściciela

przez: ............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
nazwa i adres firmy montującej

Data zamontowania:

Producent: Pieczęć firmy montującej:

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 
PL 33-311 WIELOGŁOWY 153

Tel. +48 18 44 77 111  Fax +48 18 44 77 110
NIP 734-35-13-091  REGON 122453276

....................................................................................................
(data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za montaż)

II. Dane bramy

Firma: ............................................................................................................................................................................................................
inwestor/zleceniodawca kod poczt. miejscowość

Adres montażu bramy: .............................................................................................................................................................................................................
ulica, nr (kod, miejscowość, jeśli są inne)

Miejsce pracy: .............................................................................................................................................................................................................................
miejsce montażu/pracy na terenie/w budynku

Typ bramy: ....................................................................................................................................................................................................................................
jeśli występują również wersje

Rok produkcji: .......................   Numer seryjny: ....................................................................................................................................................................
dane z tabliczki znamionowej

[A000071] III. Protokół odbioru/przekazania bramy do użytku

Wymieniona brama odpowiada pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa normom i dyrektywom wymienionym  
w dokumentacji technicznej bramy.

Uwaga: Próby odbiorcze całej bramy muszą być przeprowadzone przez doświadczony i wykwalifikowany personel. Musi on 
wziąć na siebie obowiązek wykonania wymaganych prób. 
W zależności od istniejących zagrożeń skontrolować zastosowanie się do wymogów obowiązującego prawa, norm oraz in-
nych uregulować, a w szczególności wszystkich wymogów norm EN 12445 oraz EN 13241-1.
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IIIa. Rozruch i zatrzymanie zostanie zorganizowany przez ...................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 
miejscowość data

Podpisy
........................................................................................................................................................................................................................ 

zleceniodawca montażysta / osoba upoważniona

IIIb. Rozruch i zatrzymanie odbyły się bez zakłóceń i zgodnie z wymogami ......................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 
miejscowość data

Podpisy
........................................................................................................................................................................................................................ 

zleceniodawca montażysta / osoba upoważniona

[C000246] IIIc. Rozruch i zatrzymanie odbyły się bez zakłóceń i zgodnie z wymogami:

• Przy kompletnej gotowej instalacji i prawidłowo wyregulowanych wszystkich podzespołach mecha-
nicznych



IIId. Rozruch i zatrzymanie nie mogły się odbyć przy odbiorze instalacji: 
• ponieważ występują usterki i błędy

• z innego powodu ...................................................................................................................................................................................

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

• a zatem nastąpi powtórzenie     • z osobnym wezwaniem    

[A000077] IIIe. Rozruch i zatrzymanie zostaną zorganizowane przez ...........................................................................................
....

........................................................................................................................................................................................................................ 
miejscowość data

Podpisy
........................................................................................................................................................................................................................ 

zleceniodawca montażysta / osoba upoważniona

IIIf. Rozruch i zatrzymanie odbyło się bez zakłóceń i zgodnie z wymogami .......................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 
miejscowość data

Podpisy
........................................................................................................................................................................................................................ 

zleceniodawca montażysta / osoba upoważniona

[C000254] IIIg. Rozruch i zatrzymanie odbyły się bez zakłóceń i zgodnie z wymogami:

• Przy kompletnej gotowej instalacji i prawidłowo wyregulowanych wszystkich podzespołach mechanicz-
nych 



[C000245] Wykonać próby otwierania, zamykania i zatrzymywania bramy i sprawdzić, czy jej zachowa-
nie odpowiada przewidywanemu. 
Sprawdzić po kolei poprawność działania wszystkich podzespołów zabezpieczających zamontowanych 
wraz z bramą. 
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[A000072] IV.  Karta przeglądu

Profesjonalny instalator względnie osoba kompetentna powinien w celu kontroli stanu technicznego bramy uwzględnić wytycz-
ne producenta zawarte w Instrukcji Instalowania i Obsługi. 
Do potwierdzenia kontroli mogą zostać załączone dalsze dokumenty, np. powodujące uzasadnione wyłączenie z eksploatacji 
lub konieczne uzupełnienia łącznie z rysunkami/szkicami, jak również certyfikaty. Załączniki należy wyszczególnić.

Data Wykonane czynności 
/ stwierdzone usterki

Usterki usunięte 
/ zalecane, konieczne środki 

zaradcze

Data 
/ podpis serwisanta 
z wyraźnym określe-

niem firmy
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Data Wykonane czynności 
/ stwierdzone usterki

Usterki usunięte 
/ zalecane, konieczne środki 

zaradcze

Data 
/ podpis serwisanta 
z wyraźnym określe-

niem firmy
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[C000096] INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY

Nie zastawiać obszaru ruchu bramy. Na drodze otwierającej lub zamykającej się 
bramy nie mogą znajdować się żadne przeszkody. Upewnić się, że w trakcie ruchu 
bramy na jej drodze nie znajdują się osoby, a w szczególności dzieci lub też przed-
mioty.

[B000039] Zabrania się przebywania osób oraz pozostawiania samochodów lub in-
nych przedmiotów w świetle otwartej bramy. Zabrania się przebywania, przecho-
dzenia, przebiegania lub przejeżdżania przed poruszającą się bramą.
Zabrania się używania skrzydła bramy do przenoszenia przedmiotów lub osób. 

[B000034] Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby  
(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub oso-
by o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nad-

zorem i zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu.
Zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

[C000187] Podczas eksploatacji sprawdzać wzrokowo bramę, tak aby upewnić się, że nie ma śladów rozregulo-
wania mechanicznego, uszkodzeń mechanicznych, śladów zużycia.

[B000040] Wkładka bębenkowa zamka - nie oliwić.

[C000130] Użytkowanie bramy
Otwieranie i zamykanie
Otwieranie i zamykanie bramy ręcznej odbywa się manualnie. Przy zamykaniu bramy zwrócić uwagę na to, aby 
rygiel był w pozycji otwartej. Zamknięcie bramy z ryglem w pozycji zamkniętej może spowodować uszkodzenie 
bramy. Cały czas należy mieć kontrolę nad skrzydłem bramy w trakcie otwierania lub zamykania. Zabrania się 
rozpędzenia skrzydła bramy i pozostawienie bez kontroli, rozpędzone skrzydło może spowodować zagrożenie 
dla osób lub rzeczy, jak również spowodować uszkodzenie bramy. Skrzydło musi być w końcowej fazie zamyka-
nia czy otwierania łagodnie wyhamowane i zatrzymane. 

[C000117] INSTRUKCJA BIEŻĄCYCH KONSERWACJI

Prace kontrolne i konserwacyjne przeprowadzać przynajmniej co 6 miesięcy, stosując się przy tym do niniejszych 
wskazówek!
W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, że brama nie będzie działać prawidłowo.
Zalecamy dokonywanie  corocznych przeglądów okresowych  przez autoryzowany serwis. Przegląd ten powinien 
być potwierdzony wpisem w Książce Raportowej.
Sprawdzić stan wszystkich zamocowań dokonanych podczas montażu bramy i w razie konieczności poprawić.
Nie zaleca się smarowania ruchomych elementów bramy ponieważ powoduje to przywieranie kurzu i brudu 
powodując przyśpieszone zużycie elementów.

[C000105] Czynności możliwe do wykonania przez Właściciela po dokładnym zapoznaniu się 
z dołączoną instrukcją.
Bramę chronić przed działaniem środków żrących takich jak: ługi, kwasy itp.
Przestrzegać prawidłowej konserwacji wyrobów. Elementy malowane proszkowo czyścić przynajmniej jeden raz 
w roku, a przy mocno zanieczyszczonym środowisku częściej.
[C000131] Miejsce w którym jest zainstalowana brama musi być utrzymywane w czystości, aby uniknąć wadliwego 
działania i uszkodzeń.
Utrzymywać w czystości okolice otwarcia skrzydła bramy usuwając nagromadzone kamienie, żwir, błoto, piasek itp.
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[C000132] Czynności możliwe do wykonania przez wykwalifikowany, przeszkolony personel 
posiadający odpowiednie uprawnienia.
Co najmniej raz na sześć miesięcy przeprowadzać przeglądy bramy w czasie których należy:
• sprawdzić regulację zawiasów, w przypadku koniecznym wyregulować,
• sprawdzić stan zamka,
• sprawdzić stan rygla,
• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek bezwzględnie je usunąć, wszystkie czynności przeprowadzić 

zgodnie z IIiO bramy.
[C000135] Okresowo (przed sezonem zimowym) posmarować smarem zawiasy bramy.

[C000133] Czynności możliwe do wykonania wyłącznie przez autoryzowany serwis WI-
ŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
Co 12 miesięcy wykonać płatny przegląd okresowy przez autoryzowany serwis. Jeżeli urządzenie jest eksploatowane 
intensywnie (brama wjazdowa osiedlowa, parkingowa itp.) to przegląd okresowy wykonać nie rzadziej niż 6 miesięcy.
Przy przeglądzie okresowym sprawdzić:
• stan mocowania wszystkich połączeń śrubowych,
• ogólny stan techniczny bramy.

[A000046] WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. nie bierze odpowiedzialności za szkody po-
wstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, instrukcji obsługi, 
wymagań prawnych.

[C000110] Usuwanie usterek
Jeśli skrzydło bramy stawia opór lub pojawiają się inne usterki, postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi 
w Instrukcji Bieżących Konserwacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości nawiązać kontakt z montażystą lub siecią autoryzowanego serwisu  
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

[C000182] Malowanie
W razie potrzeby uzupełnić ubytki cynku farbą podkładową antykorozyjną i farbą nawierzchniową wg zaleceń 
producenta farby lub farbą o dużej zawartości cynku.

[A000073] ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM OKRESOWYM BRAMY WYKONYWANYM PRZEZ AUTO-
RYZOWANY SERWIS WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

• zidentyfikować bramę - typ bramy, nr seryjny,
• sprawdzić kartę gwarancyjną oraz książkę raportową bramy - ważność, istniejące wpisy,
• sprawdzić oznakowania bramy, naklejki ostrzegawcze, w przypadku ich braku - uzupełnić,
• sprawdzić wypoziomowanie bramy- w przypadku koniecznym dokonać regulacji,
• [A000074] sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej, zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia,
• zwrócić uwagę na warunki w jakich eksploatowana jest brama, jeżeli warunki te odbiegają od wymaganych 

warunków eksploatacji poinformować klienta o możliwych konsekwencjach (np. możliwość wystąpienia awarii, 
szybsze zużycie podzespołów bramy),

• wszystkie czynności powinny być wykonane zgodnie z IIiO bramy,
• wszelkie uwagi i zalecenia zanotować w książce raportowej bramy i przekazać klientowi,
• przy wszelkich pracach konserwatorskich oraz przeglądach bramy odłączyć zasilanie napędu.

[A000075] DODATKOWE UWAGI

Bez uzgodnienia i zgody producenta niedopuszczalna jest żadna zmiana podzespołów bramy wpływająca na 
zmianę jej ciężaru, wymiarów, bezpieczeństwa. 
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Wszelkie modyfikacje bram powinny być przeprowadzone w taki sposób aby po ich wykonaniu bramy spełniały 
wymagania normy PN-EN 13241-1, PN-EN 12453, PN-EN 12604, podmiot wykonujący zmiany staje się produ-
centem.
Wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie z IIiO bramy, przy wszelkich pracach związanych z przeglą-
dami i naprawami bramy należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w IIiO, w tym przede wszystkim przepisów 
BHP.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12635 „Bramy Instalowanie i użytkowanie” po zakończeniu montażu 
właścicielowi bramy musi zostać przekazana co najmniej następująca dokumentacja:
a)  instrukcja obsługi bramy,
b)  instrukcja bieżącej konserwacji,
c)  książka raportowa bramy.
Wszystkie dokumenty po wykonaniu montażu i kompletnym uzupełnieniu przez osobę odpowiedzialną za montaż 
powinny zostać przekazane właścicielowi bramy. W skład książki raportowej bramy wchodzą: Dziennik bramy, 
Instrukcja obsługi, Instrukcja bieżących konserwacji.
„Dziennik bramy” będący częścią książki raportowej bramy powinien zostać wypełniony w całości przez osobę 
odpowiedzialną za montaż. Dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia dziennika bramy należy odczytać 
z tabliczki znamionowej bramy. Prawidłowo wypełniony, kompletny dziennik bramy wraz z wypełnioną kartą 
przeglądu jest podstawą do uznawania ewentualnych roszczeń z tytułu napraw gwarancyjnych.
Wszelkie przeglądy i ewentualne naprawy bramy każdorazowo powinny również zostać odnotowane w książce 
raportowej. W niej też powinny się znaleźć ewentualne zalecenia co do kolejnych przeglądów bramy oraz ewen-
tualnej wymiany wyeksploatowanych podzespołów.
W myśl normy PN-EN 12635 dokonujący modyfikacji (np. bramy ręcznej, polegającej na dołożeniu napędu 
jest uważany za wprowadzającego bramę na rynek (staje się producentem bramy z napędem)). Zgodnie z wy-
maganiami tej normy w przypadku modyfikacji bram obsługiwanych ręcznie polegających na wyposażeniu ich 
w napęd, lub dokonaniu modyfikacji znacząco zmieniających ryzyko użytkownika firma dokonująca modyfikacji 
jest zobowiązana do skompletowania we własnym zakresie oraz przechowywania dokumentacji, która powinna 
zawierać:
a)  jednoznaczny numer seryjny przydzielony temu przekształceniu lub tej modyfikacji napędu;
b)  kopię wszelkich informacji, które będą umieszczone na bramie;
c)  odpowiednie rysunki konstrukcyjne i obliczenia lub - tam gdzie to niezbędne po analizie ryzyka - kopię oceny 

kompletnej konstrukcji i oceny wytrzymałości;
d)  rysunek w pomniejszonej skali lub fotografię instalacji i rysunek obwodu sterowniczego;
e)  kopię stosownej deklaracji wbudowania/deklaracji producenta dotyczącej jednostki napędowej i sterowania;
f)  kopię stosownej deklaracji wbudowania/deklaracji producenta dla istniejącej bramy; 
g)  kopię stosownych sprawozdań z badań i certyfikatów;
h)  opis metod zastosowanych w celu wyeliminowania zidentyfikowanych istniejących zagrożeń;
i)  kopię opracowanej analizy ryzyka wraz z wykazem, mających zastosowanie, wymagań podstawowych do-

tyczących zdrowia i bezpieczeństwa;
j)  ogólną instrukcję obsługi;
k)  ogólną instrukcję konserwacji;
l)  kopię wszelkich specjalnych instrukcji obsługi, właściwych dla określonej instalacji z napędem, jeżeli różni się 

od ogólnej instrukcji obsługi;
m) kopię wszelkich specjalnych instrukcji konserwacji, właściwych dla określonej instalacji z napędem, jeżeli różni 

się od ogólnej instrukcji konserwacji;
n) wykaz odnośnych norm zharmonizowanych;
o) kopię protokołu z prób przekazania do użytku.
p) Deklaracja Zgodności oraz wszelkie inne dokumenty dopuszczające bramę do obrotu i stosowania.
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[A000078] KARTA SZKOLENIA UŻYTKOWNIKA

W dniu ............................. r., przedstawiciele właściciela bramy:

1.
................................................................................................................. ................................................................

2.
................................................................................................................. ................................................................

3.
................................................................................................................. ................................................................

4.
................................................................................................................. ................................................................

5.
................................................................................................................. ................................................................

6.
................................................................................................................. ................................................................

7.
................................................................................................................. ................................................................

8.
................................................................................................................. ................................................................

9.
................................................................................................................. ................................................................

10.
................................................................................................................. ................................................................

(nazwisko i imię) (podpisy)

Zostali przeszkoleni w zakresie obsługi i eksploatacji bramy ręcznej

PLAN SZKOLENIA

Budowa bramy 

Omówienie działania urządzeń ochronnych 
Omówienie metod konserwacji 
BHP

Zapoznanie z zasadami BHP przy obsłudze bramy 
Zapoznanie się z ryzykiem resztkowym istniejącym na bramie 
Obsługa 

Omówienie użytkowania bramy - praca normalna 
Omówienie użytkowania bramy - sytuacje potencjalnie niebezpieczne 

Szkolenie przeprowadzili:
1.

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

2.
................................................................................................................. ................................................................

3.
................................................................................................................. ................................................................

(nazwisko i imię) (podpisy)
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Montażysta:

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153

TEL. +48 18 44 77 111
FAX +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl
N = 49° 40’ 10”     E = 20° 41’ 12” 

KRB/BD/02/2016/ID-93590/KTM-653C200935900
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