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1262
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 paêdziernika 2001 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przed∏u˝enia bankom spó∏dzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie pó∏rocze 2001 r.
Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,
Nr 42, poz. 475 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:

dzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za
drugie pó∏rocze 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 848 i Nr 99,
poz. 1077) w § 1 wyrazy „17 paêdziernika 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „17 grudnia 2001 r.”
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
27 lipca 2001 r. w sprawie przed∏u˝enia bankom spó∏-

Minister Finansów: H. Wasilewska-Trenkner

1263
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzàdzeƒ technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 3. 1. Podczas obs∏ugi maszyn roboczych w szczególnoÊci:

Rozdzia∏ 1

1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpieczeƒstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzàdzeƒ technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwanych dalej „maszynami roboczymi”.
§ 2. 1. Niedopuszczalne jest:
1) obs∏ugiwanie maszyn roboczych bez urzàdzeƒ zabezpieczajàcych lub sygnalizacyjnych wymaganych odr´bnymi przepisami,
2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach
roboczych,
3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych b´dàcych w ruchu,
4) odt∏uszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzynà etylizowanà lub innymi rozpuszczalnikami, których pary mogà tworzyç z powietrzem
mieszaniny gazów palnych lub wybuchowych.
2. Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa si´
na terenie rozpoznanym pod wzgl´dem warunków
geologicznych i gruntowych.

2) w pobli˝u budynków i budowli,
3) w sàsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4) w wykopach szerokoprzestrzennych,
5) na terenie bagiennym lub w wodzie,
6) na pochy∏oÊciach lub stokach
— zapewnia si´ Êrodki bezpieczeƒstwa przewidziane
w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obs∏ugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
2. Podczas wspó∏pracy maszyn roboczych z:
1) dodatkowym osprz´tem przeznaczonym do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych,
2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa
— stosuje si´ zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy
okreÊlone w instrukcjach obs∏ugi tych urzàdzeƒ lub linii technologicznych.
§ 4. 1. Teren robót prowadzonych przy u˝yciu wielozadaniowych agregatów do naprawy nawierzchni
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drogi ogradza si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy wejÊcie
na ten teren osób niezatrudnionych oraz oznakowuje
si´ zgodnie z odr´bnymi przepisami.
2. W zale˝noÊci od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi si´ przy:

Poz. 1263

cyjnà, elektrycznà, gazowà lub centralnego ogrzewania ustala si´ z jednostkami zarzàdzajàcymi tymi instalacjami odleg∏oÊci bezpiecznego u˝ywania maszyn roboczych na tym terenie.

2) wy∏àczeniu z ruchu drogowego cz´Êci jezdni, pasa
ruchu jezdni albo jego cz´Êci, lub

2. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji,
o których mowa w ust. 1, niezw∏ocznie przerywa si´
prac´ i ustala si´ z w∏aÊciwà jednostkà zarzàdzajàcà danà instalacjà dalszy sposób wykonywania robót.

3) ograniczonej pr´dkoÊci pojazdów poruszajàcych
si´ na remontowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy roboty sà prowadzone na poboczu drogi,
w rowie lub na przydro˝nych skarpach.

3. Je˝eli podczas wykonywania robót ziemnych zostanà odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si´ dalszà prac´ i zawiadamia si´ osob´ nadzorujàcà roboty ziemne.

3. W warunkach ograniczonej widocznoÊci miejsce
pracy maszyn roboczych oÊwietla si´.

§ 9. 1. Przewód elektryczny lub hydrauliczny ∏àczàcy maszyn´ roboczà z siecià zasilajàcà zabezpiecza si´
przed uszkodzeniami.

1) zamkni´tym ruchu na drodze lub

§ 5. W czasie przerw w pracy oraz po zakoƒczeniu
pracy maszyny robocze zabezpiecza si´ przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowa˝nione lub niezatrudnione przy tych pracach.
§ 6. Podczas za∏adunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wy∏adunku,
przestrzega si´ nast´pujàcych wymagaƒ:
1) za∏adunek na Êrodki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza si´ w sposób zmechanizowany z rampy czo∏owej, zgodnie z instrukcjà za∏adunku i transportu poszczególnych maszyn,
2) w przypadku za∏adunku ci´˝kich maszyn roboczych
na przyczepy niskopodwoziowe przy u˝yciu wciàgarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynnoÊci osoby nie mogà znajdowaç si´ w pobli˝u naciàgni´tej liny lub osi jej przed∏u˝enia oraz za wciàganà maszynà,
3) operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym
lub drogowym podlegajà uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczeƒstwa transportu maszyn
roboczych tymi Êrodkami lokomocji.
Rozdzia∏ 2
Przepisy szczegó∏owe
§ 7. 1. Przed rozpocz´ciem robót, o których mowa
w § 1, osoba nadzorujàca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania
pracy i stosowanych sygna∏ach ostrzegawczych.
2. CzynnoÊci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sà wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
3. Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych:
1) wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza kraw´dê klina od∏amu,

2. Podczas zag´szczania gruntu urzàdzeniami wibracyjnymi:
1) miejsca pracy majà byç oznakowane przenoÊnymi
zaporami,
2) majà byç przestrzegane warunki bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, okreÊlone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obs∏ugi.
§ 10. 1. Podczas wykonywania robót ziemnych
i przemieszczania maszyn roboczych na pochy∏oÊciach
i stokach zachowuje si´ wymagania okreÊlone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.
2. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,
2) w∏àczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej
w trakcie nape∏niania naczynia roboczego gruntem,
3) przebywanie osób w zasi´gu dzia∏ania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajàcych dopuszczalny stopieƒ, okreÊlony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleg∏oÊci
mniejszej ni˝ to okreÊlajà odr´bne przepisy,
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie za∏adunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zosta∏a konstrukcyjnie wzmocniona.
3. Wy∏adowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robót ziemnych mo˝e nastàpiç nad
dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na
wysokoÊci nie wi´kszej ni˝:
1) 0,5 m przy ∏adowaniu materia∏ów sypkich,

2) u˝ywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

2) 0,25 m przy ∏adowaniu materia∏ów kamiennych lub
zbrylonych.

§ 8. 1. Przed rozpocz´ciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacj´ wodociàgowà, kanaliza-

§ 11. 1. Podczas wykonywania wykopów wàskoprzestrzennych osoby wspó∏pracujàce z operatorem
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mogà znajdowaç si´ wy∏àcznie w zabezpieczonej cz´Êci wykopu.
2. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania
wykopów:
1) prowadzenie jednoczeÊnie innych robót,
2) przebywanie osób niezatrudnionych.
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§ 17. 1. Zespó∏ maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa instaluje si´ na stabilnym fundamencie oraz wyposa˝a si´ w instalacj´ przeciwpora˝eniowà
i w urzàdzenia odpylajàce.
2. Podczas pracy zespo∏u maszyn roboczych, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest przebywanie
lub przechodzenie pod zasobnikiem.

§ 12. 1. Podczas wykonywania robót ziemnych na
terenie bagnistym, podmok∏ym lub w wodzie maszyn´
roboczà umieszcza si´ na podk∏adach stabilnych i trwale po∏àczonych ze sobà.

3. Niedopuszczalne jest uruchamianie zespo∏u maszyn roboczych, o którym mowa w ust. 1, bez uprzedniego upewnienia si´, czy obs∏uga zaj´∏a wyznaczone
stanowiska robocze.

2. Podczas wbijania pali na terenie, o którym mowa
w ust. 1, operatora maszyn roboczych wyposa˝a si´
w Êrodki ochrony indywidualnej chroniàce przed utoni´ciem, a na pomostach umieszcza si´ ko∏a ratunkowe z linkà.

§ 18. Niedopuszczalne jest stosowanie ognia
otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej b´dàcej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

3. Podczas wbijania pali sprawdza si´:
1) czy zachowane zosta∏y dopuszczalne parametry obcià˝enia pomostu okreÊlone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny roboczej,
2) równomiernoÊç obcià˝enia pomostu roboczego,
3) stan podmycia jarzm podtrzymujàcych pomosty robocze,
4) stan techniczny pomostu roboczego po opadach
i wy∏adowaniach atmosferycznych.
§ 13. Samobie˝ne maszyny do transportu zaprawy
betonowej wyposa˝a si´ w:
1) widoczny napis zabraniajàcy zbli˝ania si´ do podniesionego kosza wy∏adowczego,
2) urzàdzenie do sygnalizacji dêwi´kowej, uruchamiane
przed ka˝dà czynnoÊcià podnoszenia i opuszczania
kosza wy∏adowczego lub uruchamiania wysi´gnika.
§ 14. 1. Monta˝ i usytuowanie linii technologicznych
do transportu zaprawy betonowej lub masy bitumicznej
prowadzi si´ w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo
pracowników i w∏aÊciwe funkcjonowanie tych linii.
2. Demonta˝ lub przed∏u˝anie linii technologicznych, o których mowa w ust. 1, wykonuje si´ po zredukowaniu ciÊnienia roboczego w urzàdzeniu podajàcym.
§ 15. 1. R´czne narz´dzia udarowe nie mogà posiadaç r´kojeÊci krótszej ni˝ 0,15 m oraz ostrych kraw´dzi,
p´kni´ç lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania u˝ywajà r´kawic antywibracyjnych.
2. R´czne narz´dzia, w szczególnoÊci kliny, przecinaki lub przebijaki, wyposa˝a si´ w uchwyty, je˝eli ich
nie posiadajà.
§ 16. 1. Podczas pracy maszyn roboczych do kruszenia materia∏ów skalnych niedopuszczalne jest wrzucanie do leja zasypowego materia∏ów skalnych lub ich
wyjmowanie.
2. Lej zasypowy wyposa˝a si´ w zabezpieczenie
chroniàce pracowników przed odrzutem materia∏ów
skalnych na zewnàtrz.

§ 19. Urzàdzenia do zag´szczania gruntu, asfaltu,
piasku i ˝wiru, w szczególnoÊci ubijaki, zag´szczarki
ci´˝kie i ze spryskiwaczem, walce oko∏kowane, walce
wibracyjne, u˝ywa si´ zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w instrukcjach obs∏ugi ka˝dego z tych urzàdzeƒ.
§ 20. Podcinanie lub wycinanie drzew rosnàcych
w pobli˝u napowietrznych linii energetycznych, wiatro∏omów, drzew spróchnia∏ych, rosnàcych na stromych
skarpach i na terenie zabudowanym wykonuje si´ pod
nadzorem i przez co najmniej dwóch pracowników.
§ 21. 1. Zgarnianie gruntu na pochy∏oÊciach lub stokach przy u˝yciu maszyn roboczych, w szczególnoÊci
zgarniarek, wykonuje si´ zgodnie z zasadami okreÊlonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.
2. Niedopuszczalne jest:
1) przewo˝enie osób w skrzyniach ∏adunkowych zgarniarek,
2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy poni˝ej parametrów okreÊlonych przez producenta zgarniarki.
§ 22. 1. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majà spe∏niaç wymagania bezpieczeƒstwa
okreÊlone w odr´bnych przepisach.
2. Niedopuszczalny jest monta˝ i demonta˝ rusztowania:
1) podczas ograniczonej widocznoÊci oraz o zmroku
i w nocy bez dostatecznego oÊwietlenia,
2) w czasie opadów deszczu i Êniegu,
3) podczas go∏oledzi,
4) podczas burzy i wiatru o pr´dkoÊci przekraczajàcej
10 m/s.
§ 23. Maszyny robocze, o których mowa w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, mogà byç obs∏ugiwane
wy∏àcznie przez osoby, które ukoƒczy∏y szkolenie i uzyska∏y pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisj´ powo∏anà przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
§ 24. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 23, obejmuje cz´Êç teoretycznà i praktycznà.
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2. Cz´Êç teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:
1) dokumentacji technicznej maszyn roboczych,
2) bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy eksploatacji
maszyn roboczych,
3) technologii wykonywania robót ziemnych,
4) u˝ytkowania i obs∏ugi maszyn roboczych.
3. Cz´Êç praktyczna szkolenia obejmuje nauk´ eksploatacji maszyn roboczych w ró˝nych warunkach terenowych i technologicznych.
§ 25. Szkolenie, o którym mowa w § 23, mo˝e prowadziç podmiot, który posiada:
1) warunki lokalowe do prowadzenia wyk∏adów,
2) park maszynowy wraz z placem manewrowym,
3) kadr´ wyk∏adowców,
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§ 26. 1. Osoba, która uzyska∏a pozytywny wynik
sprawdzianu, o którym mowa w 23, otrzymuje Êwiadectwo oraz uzyskuje wpis do ksià˝ki operatora.
2. Wzór ksià˝ki operatora zawiera za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.
3. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego w Warszawie potwierdza spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa w § 25, opracowuje programy
szkolenia, prowadzi list´ wydawanych Êwiadectw
i wpisów do ksià˝ki operatora.
Rozdzia∏ 3
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 27. Potwierdzenia odbycia szkoleƒ, stwierdzajàce
uprawnienia uzyskane na podstawie dotychczasowych
przepisów, zachowujà moc.
§ 28. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

4) warunki socjalne i wyposa˝enie dydaktyczne.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1263)

Za∏àcznik nr 1

MASZYNY I URZÑDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH
I DROGOWYCH, DO OBS¸UGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE
POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU
Grupa I. Maszyny do robót ziemnych
Klasa okreÊlona w Êwiadectwie

Nazwa maszyny lub
urzàdzenia

Jednostka
charakteryzujàca maszyn´
lub urzàdzenie

III

II

I

2

3

4

5

6

1

Koparki jednonaczyniowe

pojemnoÊç naczynia m3

do 0,8

do 1,5

wszystkie typy

2

Koparko∏adowarki

—

wszystkie typy

—

—

3

Koparkospycharki

—

wszystkie typy

—

—

4

Koparki wielonaczyniowe

wydajnoÊç m3/h

do 100

do 500

wszystkie typy

5

Koparki drenarskie

moc silnika kW

do 175

wszystkie typy

—

6

Koparki wielonaczyniowe
∏aƒcuchowe

—

wszystkie typy

—

—

Lp.

1

7

Spycharki

moc silnika kW

do 110

do 220

wszystkie typy

8

Równiarki

moc silnika kW

do 110

do 220

wszystkie typy
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3

4

5

6

pojemnoÊç skrzyni m3

do 10

do 15

wszystkie typy

¸adowarki
jednonaczyniowe

pojemnoÊç naczynia m3

do 2,5

do 5,0

wszystkie typy

Pog∏´biarki
jednoczerpakowe
p∏ywajàce

pojemnoÊç czerpaka m3

do 1,5

wszystkie typy

—

Pog∏´biarki
wieloczerpakowe
p∏ywajàce

wydajnoÊç m3/h

do 75

wszystkie typy

—

Pog∏´biarki ssàce
Êródlàdowe

—

wszystkie typy

—

—

do 600

wszystkie typy

—

Zgarniarki

14

Palownice

∅ pala w mm

15

Kafary

typ maszyny

16

M∏oty spalinowe

—

wszystkie typy

—

—

17

Urzàdzenia wibracyjne
do pogrà˝ania
i wyrywania

—

wszystkie typy

—

—

bez klasy

18

Wiertnice do kotwi

typ maszyny

bez klasy

19

Wiertnice poziome
z zasilaczem hydraulicznym

∅ rury w mm

do 600

wszystkie typy

—

20

Âwidroustawiacze s∏upów

—

wszystkie typy

—

—

21

Maszyny do czyszczenia
i renowacji rowów
melioracyjnych

—

wszystkie typy

—

—

Grupa II. Maszyny do robót drogowych

Lp.

1
1

2

3

Klasa okreÊlona w Êwiadectwie

Nazwa maszyny lub
urzàdzenia

Jednostka
charakteryzujàca maszyn´
lub urzàdzenie

III

II

I

2

3

4

5

6

Zespo∏y maszyn
do produkcji mieszanek
bitumicznych

wydajnoÊç m3/h

do 60

do 140

wszystkie typy

Maszyny do rozk∏adania
mieszanek bitumicznych

maks. szerokoÊç
rozk∏adania m

do 8

wszystkie typy

—

pojemnoÊç zbiornika m3

do 7

wszystkie typy

—

Skrapiarki do nawierzchni
bitumicznych

Dziennik Ustaw Nr 118
1

2

3

Poz. 1263
4

5

typ maszyny

6

4

Repavery i remixery

5

Remontery nawierzchni

—

wszystkie typy

—

—

6

Recyklery

—

wszystkie typy

—

—

7

Frezarki
do nawierzchni dróg

szerokoÊç
frezowania mm

do 1200

do 2200

wszystkie typy

Przecinarki
do nawierzchni dróg

—

wszystkie typy

—

—

8

bez klasy

9

Narz´dzia udarowe r´czne

rodzaj zasilania

10

Maszyny do produkcji,
sortowania
i uszlachetniania kruszyw

wydajnoÊç t/h

do 100

wszystkie typy

—

Zespo∏y maszyn
do produkcji
mieszanek betonowych *)

wydajnoÊç m3/h

do 60

wszystkie typy

—

Maszyny do rozk∏adania
mieszanek betonowych

wydajnoÊç m3/h

do 30

wszystkie typy

—

—

wszystkie typy

—

—

masa walca t

do 18

wszystkie typy

—

11

12

13

Maszyny
do stabilizacji gruntów

bez klasy

14

Walce drogowe

15

Zag´szczarki
i ubijaki wibracyjne

—

wszystkie typy

—

—

Samojezdne malowarki
znaków na jezdni

—

wszystkie typy

—

—

Pi∏y mechaniczne
do Êcinki drzew

—

wszystkie typy

—

—

moc silnika kW

do 120

do 220

wszystkie typy

16

17

18
*)

— 9284 —

OdÊnie˝arki mechaniczne

Kwalifikacje operatora w tej specjalnoÊci upowa˝niajà do obs∏ugi betoniarek (grupa IV lp. 8).

Grupa III. Maszyny do transportu pionowego

Lp.

1
1

Klasa okreÊlona w Êwiadectwie

Nazwa maszyny lub
urzàdzenia

Jednostka
charakteryzujàca maszyn´
lub urzàdzenie

III

II

I

2

3

4

5

6

˚urawie wie˝owe

monta˝

bez klasy
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Grupa IV. Maszyny ró˝ne i inne urzàdzenia techniczne

Lp.

Jednostka
charakteryzujàca maszyn´
lub urzàdzenie

III

II

I

2

3

4

5

6

1
1

Wielozadaniowe
noÊniki osprz´tów

2

Wy∏adowarki wagonów

3

Lokomotywki
wàskotorowe

typ maszyny

bez klasy

—

wszystkie typy

—

—

moc silnika kW

do 37

wszystkie typy

—

4

Spr´˝arki przewoêne

wydajnoÊç m3/min

do 10

do 25

wszystkie typy

5

Elektrownie polowe

moc kVA

do 125

do 250

wszystkie typy

6

Wielozadaniowe
zasilacze hydrauliczne

wydajnoÊç pomp
hydraulicznych l/min.

wszystkie typy

—

—

Maszyny do oczyszczania
i izolacji rurociàgów

—

wszystkie typy

—

—

8

Betoniarki*)

—

wszystkie typy

—

—

9

Pompy
do mieszanki betonowej

—

wszystkie typy

—

—

10

Agregaty tynkarskie

—

wszystkie typy

—

—

11

Podajniki do betonu

—

wszystkie typy

—

—

12

Wózki podnoÊnikowe

nap´d spalinowy

bez klasy

13

Wózki podnoÊnikowe

akumulatorowe

bez klasy

14

Wózki platformowe

nap´d spalinowy

bez klasy

15

Wózki platformowe

akumulatorowe

bez klasy

16

Rusztowania budowlano-monta˝owe metalowe

monta˝

bez klasy

7

*)

Klasa okreÊlona w Êwiadectwie

Nazwa maszyny lub
urzàdzenia

Nie dotyczy nap´du silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Dziennik Ustaw Nr 118

— 9286 —

Poz. 1263
Za∏àcznik nr 2

WZÓR KSIÑ˚KI OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH

KSIÑ˚KA
OPERATORA MASZYN
ROBOCZYCH

—2—
Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie bezpieczeƒstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzàdzeƒ technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).

—3—
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

Ksià˝ka operatora nr ........................
................................................................................

Posiadacz ksià˝ki operatora mo˝e samodzielnie
wykonywaç prace zwiàzane z obs∏ugà maszyn
i innych urzàdzeƒ technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w zakresie
zgodnym z udokumentowanymi wpisami do niniejszego dokumentu.
Ksià˝ka operatora jest wa˝na ∏àcznie z dowodem osobistym.
Do przemieszczania si´ po drogach publicznych,
oprócz ksià˝ki operatora, niezb´dne jest posiadanie prawa jazdy zgodnego z przepisami o ruchu drogowym.

(nazwisko)

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

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

(imi´)

(imi´ ojca)

................................................................................
(data urodzenia)

................................................................................
(miejsce urodzenia)
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—4—

—5—

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego potwierdza odbycie szkolenia i uzyskanie
pozytywnego wyniku sprawdzianu w zakresie obs∏ugi
maszyn i innych urzàdzeƒ technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych.

...............................................................................
................................................................................
(rodzaj maszyny)

................................................
...............................................................................
................................................................................
(rodzaj maszyny)

(wielkoÊç)

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

(numer)

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

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

(wielkoÊç)

...............................
klasa (s∏ownie)
(piecz´ç sucha)

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

klasa (s∏ownie)
(piecz´ç sucha)

(podpis osoby upowa˝nionej)

..................
(numer)

Warszawa, dnia ..............................................................

........................................
(podpis osoby upowa˝nionej)

Warszawa, dnia ..............................................................

...............................................................................
................................................................................
(rodzaj maszyny)

...............................................................................
................................................................................
(rodzaj maszyny)

................................................
(wielkoÊç)

................................................
(wielkoÊç)

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

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

klasa (s∏ownie)

(numer)

........................................
(piecz´ç sucha)

(podpis osoby upowa˝nionej)

Warszawa, dnia ..............................................................

— 11 —
Uwagi

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

klasa (s∏ownie)

(numer)

........................................
(piecz´ç sucha)

(podpis osoby upowa˝nionej)

Warszawa, dnia ..............................................................

Opis:
Wymiary: 85 mm x 115 mm (x 2).
Kolor t∏a: granatowy (strony 12,1),
bia∏y (strony 2—11).
Kolor napisów: z∏oty (strona 1),
czarny (strony 2—11).
Strony powtarzalne: 5 ÷ 10.
Strony: 12, 1, 2, 3, 4, 5—10, 11.

