
UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI MASZYN 
I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH POD

URZĄDZENIA Książka operatora 
Rodzaj uprawnień

Palownice
Kafary

Przecinarki do nawierzchni dróg 
o napędzie spalinowym

Koparki jedno- i wielonaczyniowe
Koparkoładowarki
Koparkospycharki

Ładowarki jednonaczyniowe

Wielozadaniowe 
nośniki osprzętów

Maszyny do 
stabilizacji gruntów

Podajniki do betonu  
(np. agregat posadzkarski)

Maszyny do rozkładania 
mieszanek betonowych

Pompy do mieszanki 
betonowej

W ramach grup maszyn 
i urządzeń występują różne 

klasy oraz opisy szczegółowe 
maszyn i urządzeń.

W Z Ó R  K S I Ą Ż K I  O P E R ATO R A 
O B O W I Ą Z U J A C Y  O D  28.08.2021 R .

W Z Ó R  K S I Ą Ż K I  O P E R ATO R A 
W Y D AWA N Y  D O  28.08.2021 R . 

Uwaga! Stary wzór książki operatora jest 
obowiazujacy dla operatorów którzy 
uzyskali uprawnienia przed wejsciem 

w życie nowego wzoru. 

W przypadku wątpliwości 
prosimy o kontakt 

z działem BHP lub bezpośrednio 
z Siecią Badawczą Łukasiewicz 

- IMBiGS

Rusztowania – montaż i demontaż
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I. Awers książki operatora: 
1. Tło wykonane w technice druku offsetowego z liniami giloszowymi. 
2. Logo Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 
3. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości: 

1) KSIĄŻKA OPERATORA 
2) Nr: 
3) Podstawa prawna:  
4) NAZWISKO: 
5) IMIĘ (IMIONA): 
6) DATA URODZENIA: 
7) MIEJSCE URODZENIA: 
8) Dokument jest ważny łącznie z dokumentem tożsamości 

4. Biały napis: 

I.  Awers książki operatora:
1. Tło wykonane w technice druku offsetowego z liniami giloszowymi.
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8) Dokument jest ważny łącznie z dokumentem tożsamości

4. Biały napis:
Do przemieszczania się po drogach publicznych oprócz książki operatora, niezbędne jest posiadanie prawa jazdy 
zgodnego z przepisami o ruchu drogowym

5. Mikrodruki.
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