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Wstęp

Podstawowym założeniem opracowania jest kompleksowe ujęcie w jednym 
miejscu podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy 
wózkami jezdniowymi unoszącymi oraz podnośnikowymi1, głównie w za-
kresie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza 
szkód osobowych, jak i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wóz-
ka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy), oraz zasygnalizowa-
nie innych tematów nierozerwalnie związanych z użytkowaniem wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym. Mam nadzieję, że opracowanie wraz 
z odbytym kursem pozwoli Czytelnikom zdać egzamin przed Komisją UDT 
oraz, już podczas pracy zawodowej, przypomni w dowolnej chwili najważ-
niejsze zasady pracy wózkiem.

Należałoby w tym miejscu wyjaśnić termin: wózki jezdniowe z napędem 
silnikowym oraz scharakteryzować funkcję, jaką pełni kierowca-operator 
wózka jezdniowego.

Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie 
silnikowym (spalinowym, elektrycznym lub zasilanym gazem), stosowany 
w transporcie bliskim i magazynowaniu, używany głównie do prac załadun-
kowych i rozładunkowych2. Szczegółowe programy szkolenia udostępnianie 
przez Urząd Dozoru Technicznego dzielą wózki jezdniowe na:
a) wózki jezdniowe z napędem silnikowym unoszące,
b) wózki jezdniowe z napędem silnikowym podnośnikowe,
c) wózki jezdniowe z napędem silnikowym specjalizowane.

Szerzej na ten temat powiemy dalej.

W chwili wydawania niniejszego opracowania temat „uprawnień” dla opera-
torów wózków reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wóz-
ków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 ze zm.), 
dalej: rozporządzenie, jednak od dnia 10 sierpnia 2018 r. w życie wcho-
dzi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezd-
niowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47), dalej: nowe roz-

 1 Opracowanie nie obejmuje tematyki wózków specjalizowanych.
 2 Zob. Wózek  jezdniowy podnośnikowy: nazwa, definicja i podleganie, Urząd Dozoru Technicz-

nego, https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=593:wozek-
jezdniowy-podnosnikowy-nazwa-definicja-i-podleganie&catid=160:bok-2. Dostęp: 7.02.2018.
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