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Wózki jezdniowe – praktyczny poradnik do szkoleń

2. Wymagania stawiane operatorom 
     wózków jezdniowych 
2.1. Ogólne wymagania stawiane kandydatom na 
        operatorów wózków jezdniowych
Wózki jezdniowe z napędem silnikowym stanowią szeroką grupę urządzeń służących 
do przemieszczania ładunków. W potocznym rozumieniu od razu przychodzi nam na 
myśl wózek, zaopatrzony w widły od czoła, z siedzącym w kabinie operatorem. Tak było 
dawniej, w dzisiejszych czasach spotykamy się z coraz bardziej nowoczesnymi konstruk-
cjami (można tu spotkać różnego rodzaju osprzęt specjalistyczny, różne sposoby stero-
wania, rodzaje napędu czy też zasilania) wykonującymi skomplikowane operacje, które 
pozwalają na ograniczenie ryzyka dla pracujących tam osób. Aby mógł być spełniony ten 
podstawowy warunek bezpieczeństwa, to ludzie obsługujący te urządzenia muszą zostać 
w sposób należyty przeszkoleni i jednocześnie nadawać się do wykonywania tych zadań.
Stanowisko operatora wózka jezdniowego jest ze wszech miar stanowiskiem odpowie-
dzialnym i wymagającym od pracownika odpowiednich cech – zarówno zdrowotnych, 
jak i osobowościowych. Praca wózkiem jezdniowym wymaga pełnej koncentracji przy 
wykonywanych manewrach załadunku, przejazdu i rozładunku przewożonego towaru. 
Mamy tu do czynienia z wieloma zagrożeniami:
• dla samego operatora, np. wywrócenie wózka, uderzenia, skaleczenia itp.,
• dla osób postronnych, np. potrącenie przez wózek, przygniecenie przez transporto-

wany towar itp.,
• dla przewożonego towaru, np. duże straty materialne.
Z tych powodów osoba, która chce pracować na stanowisku operatora wózka jezdnio-
wego, musi dysponować odpowiednimi kwalifikacjami w tym zakresie.
W myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawa do obsługi wózka może być dopusz-
czona osoba, która:
• ukończyła 18 rok życia,
• uzyskała uprawnienia operatora (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym 

napędem podnoszenia) lub uprawnienia do kierowania pojazdami (pozostałe wózki),
• odbyła stosowne przeszkolenie (w tym instruktaż stanowiskowy),
• posiada aktualne szkolenie okresowe bhp,
• posiada aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy 

operatora.

2.2. Wymagane uprawnienia
Z dniem 10 sierpnia 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju i Fi-
nansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyt-
kowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 852), które 
znacząco zmieniło zakres wymaganych do obsługi wózków jezdniowych uprawnień. 
W myśl obowiązujących przepisów, aby móc kierować wózkami:
1)  jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia, wymaga-

ne jest sprawdzenie kwalifikacji w trybie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 
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i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifi-
kacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu 
i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 
1008), tj. uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru 
Technicznego, w następujących kategoriach:
• wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłą-

czeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną 
wraz z ładunkiem (dawna kategoria II WJO),

• wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wy-
sięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 
podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawna kate-
goria I WJO);

2)  pozostałymi, wystarczy fakultatywnie:
• ukończenie 18 lat oraz odbycie odpowiedniego kursu realizowanego na podsta-

wie programów opracowanych lub zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego, zakończonego wydaniem stosownego zaświadczenia, lub

• posiadanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazda-
mi, tj. prawa jazdy, lub

• uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków jezdniowych 
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, wydanego przez 
Urząd Dozoru Technicznego.

Likwidacji uległy dotychczasowe uprawnienia do kierowania wózkami związane 
z imiennymi zezwoleniami wydawanymi przez pracodawców.
Ustawodawca założył, że uprawnienia te będą wygasać stopniowo w czasie, a osoby dys-
ponujące nimi, chcąc w dalszym ciągu zachować prawo do kierowania wózkami, będą 
zmuszone uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego.
Imienne zezwolenia wystawione przez pracodawców:
•  do dnia 31 grudnia 2004 r. – zachowają swoją ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
•  do dnia 31 grudnia 2014 r. – zachowają swoją ważność do dnia 31 grudnia 2026 r.,
•  od dnia 1 stycznia 2015 r. – zachowają swoją ważność do dnia 31 grudnia 2027 r.
Od dnia 1 stycznia 2028 r. wszyscy operatorzy powinni dysponować właściwymi 
uprawnieniami, zdobytymi wg nowych wytycznych.

2.3. Terminowość uprawnień
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. 
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i kon-
serwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności 
zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008) wprowadziło zasadę czasowego obo-
wiązywania uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji niektórych urządzeń 
poddozorowych.
W przypadku wózków widłowych ustawodawca określił następujące czasookresy:
• dla wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 

z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podno-
szoną wraz z ładunkiem (dawna kategoria II WJO) – 10 lat,
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• wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 
z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym na-
pędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawna 
kategoria I WJO) – 5 lat.

Powyższe terminy obowiązują dla uprawnień wydawanych od 1 czerwca 2019 r.
Uprawnienia kwalifikacyjne uzyskane przed tą datą zachowują ważność do 1 stycznia 
2024 r.
Przedłużenie ważności uprawnień możliwe jest wyłącznie (oba warunki muszą być 
spełnione łącznie): 
• na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego, w terminie nie później-

szym niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności danego zaświadczenia 
kwalifikacyjnego; 

• w sytuacji wykonywania czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifi-
kacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. 

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne.

2.4. Problematyka uprawnień na „Ładowarki 
teleskopowe”

Odrębnym problemem, z jakim niejednokrotnie musi zmierzyć się sam operator lub 
jego pracodawca (organizator pracy), to wybór właściwego rodzaju uprawnienia do ob-
sługi urządzenia, potocznie zwanego ładowarką teleskopową.
W zależności od określenia przeznaczenia przez producenta, wykorzystywanego 
osprzętu (np. do prac ziemnych, transportowych, rolnych itp.) oraz specyfiki pracy 
może ono stać się:
• w przypadku wykorzystywania wideł transportowych – wózkiem jezdniowym 

podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem (daw-
na kategoria I WJO) – podlegającym Urzędowi Dozoru Technicznego, do obsługi 
którego konieczne będzie zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez ten urząd,

• w przypadku wykorzystywania różnego osprzętu zamiennie – wielozadaniowym 
nośnikiem osprzętów, do obsługi którego konieczna będzie książka operatora   
(wydawana od dnia 28 sierpnia 2021 r.) wydana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz 
– Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do ro-
bót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 ze zm.).

Uprawnienia konieczne do obsługi powyższej grupy urządzeń zależeć będą zatem 
od specyfiki pracy wymuszającej konieczność użycia odpowiedniego osprzętu łado-
warkowego.
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