
Wymagane uprawnienia przy obsłudze maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych po 
01.04.2017 r. 

1 kwietnia 2017 r. weszły w życie zmiany do Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  
i drogowych, których celem jest dostosowanie wykazu maszyn i urządzeń do 
wymogów wynikających z postępu technicznego oraz zmniejszenie obowiązków 
szkoleniowych dla operatorów maszyn do robót budowlanych, ziemnych  
i drogowych (Dz. U. 2017 r., poz. 134).  

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem nie jest wymagane dotychczasowe 
specjalistyczne szkolenie i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu do obsługi 24 
maszyn, które zostały określone jako „proste”. W przypadku 15 maszyn zmniejszona 
została liczba klas uprawnień. Wprowadzono też ułatwienia dotyczące urządzeń, do 
obsługi których wciąż trzeba będzie zdać egzamin, np. uzyskane kwalifikacje 
operatora koparko-ładowarki, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej 
do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz 
koparkospycharki. 

Ponadto, jeżeli w wykazie maszyn i urządzeń technicznych, do obsługi których 
wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu, 
nie ujęto maszyny lub urządzenia stosowanego na terenie zakładu pracy, pracodawca 
podejmuje decyzję czy należy pracownika skierować na odpowiednie szkolenie, czy 
wystarczające będzie sporządzenie instrukcji bhp przy obsłudze danej maszyny lub 
urządzenia oraz przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bhp. 



Jakie są wymagania do obsługi wózków jezdniowych 
specjalizowanych? 

Wymagania dotyczące użytkowania wózków jezdniowych używanych w transporcie 
wewnętrznym zakładu pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 
maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.).  

Zgodnie z § 6 r.k.u.t. dotyczącym rodzajów urządzeń technicznych, przy których 
obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, wózki jezdniowe 
podnośnikowe z podaniem rodzaju wózka specjalizowanego zaliczane są do kategorii 
I WJO. Przykładem tego typu urządzeń są ładowarki teleskopowe produkowane m.in. 
przez firmy MANITOU, JCB, czy MERLO. Uprawnienia, które są wymagane do obsługi 
ww. wózków, można uzyskać na kilka sposobów: 

 Ukończenie kursu (w wymiarze 81 godzin lekcyjnych, w tym 25 godz. zajęć 
praktycznych). 

 Uczestnictwo w kursie uzupełniającym, gdzie warunkiem przystąpienia do 
szkolenia jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do 
obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w kategorii II WJO oraz 
posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu według programu 
opracowanego lub zatwierdzonego przez Akademię UDT. 

 Otrzymanie zaświadczenia UDT o kwalifikacji I WJO – wózki podnośnikowe 
specjalizowane (wózki ze zmiennym wysięgiem oraz operatorem unoszonym 
wraz z ładunkiem). 

 Ukończenie szkolenia w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego (IMBiGS).  



Wypadek w drodze do pracy i z pracy, przy pracy czy wypadek 
zrównany z wypadkiem przy pracy? 

Prawidłowa kwalifikacja zdarzenia ma niebagatelne znaczenie dla poszkodowanego 
w wypadku pracownika. To od niej zależy, czy pracownik będzie miał prawo ubiegać 
się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.  

Podstawą do kwalifikacji zdarzenia jest przede wszystkim ustalenie, czy miał on 
miejsce: 

 w drodze do lub z zakładu pracy – pracownik po wyjściu z domu lub 
mieszkania udaje się do miejsca, gdzie stale świadczy pracę lub jest w drodze 
powrotnej. 

 w trakcie podróży służbowej – pracownik w ramach wykonywanej pracy na 
polecenie pracodawcy jest w trakcie wyjazdu poza miejscowość, w której 
znajduje się siedziba firmy lub jego stałe miejsce pracy. 

Podstawą formalną podróży służbowej powinno być polecenie wyjazdu, najczęściej  
w formie pisemnej, które określa termin, miejsce oraz zadanie tego wyjazdu. Osobą 
wydającą polecenie jest pracodawca. 

Podczas podróży służbowej od momentu wyruszenia z domu, aż do chwili powrotu, 
pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy i jest objęty ubezpieczeniem 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W orzecznictwie 
sądowym przyjęło się stanowisko, że wypadek podczas pobytu w podróży służbowej 
przy pokonywaniu drogi między miejscem wykonywania pracy a miejscem 
zakwaterowania jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy. 



Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych 

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. 
Gminy będzie obowiązywał pięcioletni okres przejściowy, czyli maksymalnie do 30 
czerwca 2022 r. powinny one wymienić pojemniki na te we właściwych kolorach. 

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy również dla firm 
odbierających odpady. Polega on na wygaszeniu umów podpisanych z gminami. 
Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych 
gminach będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych 
umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. 

Odpady powinny być dzielone na cztery frakcje, gromadzone w pojemnikach lub 
workach w następujących kolorach: 

1. niebieski – papier, 
2. zielony – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały 

pojemnik/worek i szkło kolorowe – zielony), 
3. żółty – metale i tworzywa sztuczne, 
4. brązowy – odpady ulegające biodegradacji. 

Podczas segregacji odpadów należy pamiętać o osobnej kategorii śmieci – odpadach 
niebezpiecznych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach w sklepach  
i aptekach, a także w zorganizowanym przez gminę punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych). 



Na ratunek pszczołom 

W ostatnich latach zauważono masowe wymieranie pszczół. Jedną z przyczyn tego 
zjawiska niewątpliwie jest rolnictwo przemysłowe, a w szczególności stosowane na 
skalę masową pestycydy, czyli środki owadobójcze z grupy neonikotynoidów.  
W związku w tymi ekolodzy z Greenpeace oraz pszczelarze zaapelowali do resortu 
rolnictwa, by poparł zakaz stosowania toksycznych pestycydów szkodliwych dla 
pszczół. 

Jak apelują naukowcy, bez pszczół i bez zapylania produkcja żywności znacząco by 
zmalała, a spadek wydajności produkcji roślinnej sięgnąłby nawet 75%. Greenpeace 
szacuje, że praca tych owadów w Polsce warta jest nawet 4 mld zł. 

Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska wyjaśniła w rozmowie z PAP, że  
w „najbliższych tygodniach w UE zadecyduje się los pszczół”. 

– Komisja Europejska zaproponowała zakaz używania najbardziej toksycznych dla 
pszczół pestycydów. Pszczelarze oraz Greenpeace apelują do ministra Jurgiela, by 
Polska stanęła po stronie pszczół i żeby zakazano używania najbardziej szkodliwych 
pestycydów – powiedziała. – Wiele badań pokazuje jednak, że neonikotynoidy 
stanowią też poważne zagrożenia dla innych gatunków zwierząt, motyli, 
bezkręgowców a nawet ptaków – dodała Jagiełło. 

Ekolodzy zwracają uwagę, że polskim atutem, który pomaga pszczołom jest 
drobnotowarowe rolnictwo. W Polsce zużycie pestycydów jest jeszcze na stosunkowo 
niższym poziomie niż na zachodzie Europy, ale ten trend dynamicznie wzrasta. 



Narzędzia wspierające rozwój probezpiecznych zachowań 

Na świecie w ciągu roku odnotowuje się średnio około 270 mln wypadków przy 
pracy, w tym 350 tys. wypadków śmiertelnych. W 2016 r. w Polsce w wypadkach 
przy pracy ucierpiało blisko 89 tys. pracowników, z których zginęło 239 osób. 

W większości przedsiębiorstwach stosowana prewencja wypadkowa jest zgodna  
z obowiązującymi przepisami i normami. Jednak wprowadzenie określonych zmian 
może znacząco poprawić bezpieczeństwo w pracy. Propozycjami takich rozwiązań są 
m.in.: 

 Arkusz interwencyjny. Pozwala na zaangażowanie wszystkich pracowników  
w poprawę stanu BHP poprzez raportowanie zdarzeń wypadkowych 
zaistniałych, jak również tych potencjalnych. Umożliwia stworzenie bazy 
zawierającej miejsca oraz sytuacje, w których może dojść do wypadku. 

 System kontroli stanu BHP. Program kontrolny polegający na systematycznym 
(np. cotygodniowym) sprawdzeniu przez przełożonego stanu świadomości 
pracowników w zakresie zagrożeń występujących na ich stanowiskach 
roboczych oraz przestrzegania przez nich zasad bezpiecznej pracy. 

 Arkusz rozmów BHP dla pracowników. Świadectwo uczestnictwa pracownika 
w działaniach prewencyjnych oraz wykaz zdarzeń, które występują na danym 
obszarze pracy. Zawiera temat poruszony przez przełożonego, datę rozmowy 
oraz podpisy pracowników uczestniczących. 

 Norma PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP oparty na klasycznym cyklu 
zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z kołem Deminga. 



Pierwsze wyniki kontroli PIP 

Od stycznia br. obowiązuje nowa minimalna stawka godzinowa przy umowach 
zlecenia, która wynosi 13 zł brutto. Jednak już w lutym Państwowa Inspekcja Pracy 
zapowiedziała, że w związku z tym, iż nie wszyscy pracodawcy wywiązują się  
z aktualnych przepisów, rozpocznie masowe kontrole. 26 kwietnia w ośrodku 
szkoleniowym PIP we Wrocławiu podsumowano pierwsze trzy miesiące akcji „13 
zł… i nie kombinuj”. 

– Od początku wiedzieliśmy, że nowe, pozytywne rozwiązania dla pracowników, takie 
jak 13 zł dla umów zleceń, a także minimalne wynagrodzenie na poziomie 2 tys. zł, do 
tego 20 proc. dodatku za pracę w godzinach nocnych, które nie wchodzą w skład 
wynagrodzenia minimalnego, spowodują, że pracodawcy będą „kombinować”. Stąd 
wspólne działania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Państwowej Inspekcji Pracy – 
powiedział podczas konferencji przewodniczący związku Piotr Duda. 

Inspektorzy PIP przeprowadzili ponad 3,5 tys. kontroli, z których w 28 proc. 
stwierdzono nieprawidłowości. Wydali 1100 wniosków pisemnych i 133 poleceń 
ustnych. Trzymając się zasady, że pierwsza kontrola jest bez kary, nałożono 43 
mandaty karne na kwotę ponad 55 tys. zł. Skierowanych zostało 14 wniosków do 
sądów oraz zastosowano 42 środki oddziaływania wychowawczego. 

Kontrole wykazały, że 9 proc. firm zaniżało stawki godzinowe wobec 4 tys. osób, dla 
których PIP odzyskał ponad 15 tys. niewypłaconych kwot. 

Do tej pory wpłynęło blisko 600 zgłoszeń, które zostały przekazane do PIP. Do końca 
roku PIP planuje przeprowadzenie przynajmniej 20 tys. kontroli w tej sprawie. 



Formy dozoru technicznego 

Dozór techniczny nad urządzeniami sprawowany jest w formie dozoru: pełnego, 

ograniczonego oraz uproszczonego. Zasady, zakres i formy w jakich jest on 

wykonywany, określone zostały przepisach ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze 

technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125 ze zm.) – dalej u.d.t. 

Problematyka form dozoru technicznego nad urządzeniami technicznym uregulowana 

została w art. 12 u.d.t. Przywołany przepis wyróżnia trzy formy dozoru: 

•    dozór techniczny pełny, 

•    dozór techniczny ograniczony, 

•    dozór techniczny uproszczony. 

W ramach wytwarzania urządzeń dozór techniczny pełny lub ograniczony obejmuje 

sprawdzenie wykonania określonych materiałów i elementów, przeprowadzane są 

badania urządzeń produkowanych seryjnie, a także wykonywane badania techniczne. 

Eksploatacja urządzeń objętych dozorem technicznym pełnym lub ograniczonym 

wiąże się z przeprowadzeniem badań odbiorczych w warunkach gotowości do pracy 

wraz z kontrolą zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących 

urządzenia.  

Dozór techniczny uproszczony polega na sprawdzaniu wytwarzania urządzeń zgodnie 

z warunkami o których mowa w art. 9 ust. 4 u.d.t. Ponadto właściwy organ jednostki 

dozoru technicznego wykonuje okresowe oraz doraźne badania techniczne. 



Sprawdzeniu podlegają też zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących  

i konserwujących urządzenia. 

Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie 

Czy w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie należy podać wszystkie 

substancje i mieszaniny obecne na stanowisku pracy, czy tylko te najbardziej 

niebezpieczne (rakotwórcze) lub w kierunku których prowadzi się pomiary 

środowiska pracy?  

Wystawiając pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne nie trzeba 

wymieniać konkretnych nazw wszystkich stosowanych niebezpiecznych substancji 

chemicznych i/lub ich mieszanin, a jedynie te, które wymagają przeprowadzenia 

odpowiedniej diagnostyki.  

Aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest 

rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067). Skierowanie powinno 

być wystawione na wzór określony w załączniku nr 3a do r.b.l.p. i zawierać 

następujące informacje: 

 określenie rodzaju badania profilaktycznego, 

 określenie stanowiska pracy, na jakim ta osoba ma być zatrudniona,  

 określenie stanowiska pracy, na jakim pracownik jest zatrudniony, 



 opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na 

stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu 

wykonywania pracy.  

Przekazanie hełmu ochronnego innemu pracownikowi 

Pracownik, z którym rozwiązano stosunek pracy zdaje hełm w dobrym stanie 

technicznym. Czy pracodawca może go udostępnić kolejnemu użytkownikowi? 

Przepisy nie regulują tego zagadnienia. Jednak środki ochrony indywidualnej nie 

powinny być stosowane powtórnie (przez kolejnych użytkowników), jeśli stykają się  

z ciałem. Hełm bezpośrednio styka się ze skórą i włosami – nie powinien więc być 

powtórnie użytkowany, chyba że został dokładnie zdezynfekowany. Po dezynfekcji, 

pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami dopuszcza go do 

powtórnego stosowania. Hełm powinien zachować swoje wartości ochronne. 

Udostępniając hełm, jako ochronę głowy, pracodawca powinien stosować się do tabel 

zamieszczonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.  

z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) - dalej r.b.h.p.  

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:  

1. być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie 

zwiększonego zagrożenia;  



2. uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy;  

3. uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;  

4. być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych 

regulacji. 


