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Załącznik do Zarządzenia Operacyjnego nr 3/2018 

 

 

Wytyczne 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym na terenie ANWIL S.A. 

 

 

1. Definicje 

 

Organizator pracy – pracodawca, w tym osoba działająca w imieniu pracodawcy 
(kierownik, główny specjalista, koordynator zmiany, mistrz zmiany), powierzający 
obsługę wózka operatorowi.  

 

operator wózka – osoba posiadająca wymagane kwalifikacje, której organizator prac 
powierzył czynności z zakresu obsługi wózka jezdniowego. 

 

instrukcja wózka jezdnego - instrukcja bieżącej obsługi i użytkowania wózka 
jezdniowego opracowana przez jego producenta.  

 

zaświadczenie kwalifikacyjne - dokument uprawniający do kierowania i obsługi 
wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, 
uzyskany na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji 
wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, wydawany 
wyłącznie przez UDT. 

 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - dokument uprawniający do kierowania  
i obsługi wózków jezdniowych bez mechanicznego napędu podnoszenia, wydany po 
odbyciu szkolenia, które odbyło się według programu opracowanego lub 
zatwierdzonego przez UDT. 

 

instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych - instrukcja opracowana przez 
organizatora pracy, zawierająca szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac 
transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego, z uwzględnieniem warunków 
panujących w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób zaangażowanych 
w prace transportowe, charakterystyki transportowanych ładunków oraz koordynacji 
działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą pozostawać w ekspozycji na 
zagrożenia wynikające z prowadzenia prac transportowych. 
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prace niebezpieczne – prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związane z warunkami panującymi  
w miejscu transportu. 

 

polecenie pisemne  – dokument ustalający warunki realizacji prac transportowych 
uznanych za szczególnie niebezpieczne, wydany przez organizatora pracy z użyciem 
wózka jezdniowego.  

 

ładunek – oznacza wszystkie towary, które zwykle umieszcza się w części pojazdu, 
która przeznaczona jest do przewozu ładunku. 

 

2. Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych - tryb postępowania. 

 

2.1. Za opracowanie/aktualizację Instrukcji, odpowiada osoba kierująca komórką 
organizacyjną, która jest organizatorem pracy lub osoba przez niego upoważniona. 

 

2.2. Instrukcję akceptują: 

a) osoba kierująca komórką organizacyjną, gdy nie jest osobą opracowującą/ 

aktualizującą, 

b) bezpośredni przełożony osoby kierującej komórką organizacyjną,  

c) pracownik Służby BHP, 

d) Specjalista realizujący funkcje w zakresie prewencji p.poż Zakładowej Straży 

Pożarnej. 

 

2.3. Instrukcje zatwierdza Kierownik kierujący Zakładem/ Dyrektor. 

 

  3. Wymagania kwalifikacyjne dla operatora wózka 

 

3.1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem 
podnoszenia (widlaki, paleciaki elektryczne) dopuszcza się osobę, która 
ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków 
jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.  

 

3.2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w pkt 2.1. (tj. bez 
mechanicznego napędu podnoszenia np. melex, wózek platformowy) 
dopuszcza się osobę, która: 

 ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego 
szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy 
opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub, 

 posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami 
silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego 
i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Towar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd
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wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 
pojazdami. 

 

3.3. Tracą ważność imienne zezwolenia wydane przez pracodawcę na kierowanie 
wózkiem jezdniowym na terenie ANWIL S.A.: 

 wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2019 r., 

 wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 
31 grudnia 2020 r., 

 wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

3.4. Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli 
z gazem w tych wózkach muszą posiadać przeszkolenie w zakresie 
bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. Zakres 
tematyki szkolenia jest określony w programie szkolenia dla operatorów 
wózków zasilanych gazem. 

 

 

4. Odpowiedzialność organizatora prac  

 

4.1. Organizator prac - zobowiązany jest do: 

4.1.1 Prowadzenia rejestru wszystkich wózków będących w jego dyspozycji, 

4.1.2 Nadania oznakowania identyfikacyjnego eksploatowanym wózkom 
zawierającego symbol wydziału i numer np. Wydz. A-11 nr rej. 01, 

4.1.3 Wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji wózków zgodnych z 
DTR oraz  prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie wyżej 
wymienionych czynności, 

4.1.4 Wyposażenia wózków w gaśnice proszkowe 4xABC, wymagane 
regulacjami wewnętrznymi, 

4.1.5 Opróżnienia zbiornika z paliwa w trakcie garażowania wózków 
w magazynach, a w przypadku wózków napędzanych LPG, dokonania 
demontażu butli i przechowywania jej w specjalnym boksie, 

4.1.6 Wydzielenia miejsca postojowego przeznaczonego do krótkotrwałego 
pozostawienia wózka w czasie przerw w pracy bez bezpośredniego 
nadzoru na terenie otwartym tj. poza pomieszczeniami produkcyjnymi lub 
magazynowymi. Dopuszcza się wydzielenie miejsca postojowego 
przeznaczonego do krótkotrwałego pozostawienia wózka w czasie 
przerw w pracy na terenie pomieszczeń produkcyjnych lub 
magazynowych  pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego nadzoru 
nad wózkiem. 

4.1.7 Zapewnienia prowadzenia konserwacji przez osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne uzyskane w trybie określonym 
w przepisach dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych 
przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych w przypadku wózków 
jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. 
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4.1.8 Zapoznania operatora z: 

 instrukcją wózka jezdniowego opracowaną przez producenta, 

 ryzykiem zawodowym dla realizowanych czynności, 

 instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych, 

4.1.9 Zapewnienia prowadzenia rejestru kontroli codziennej, zawierającego 
ocenę  stanu technicznego: 

 układu kierowniczego,  

 układu hamulcowego, 

 układu napędowego,  

 mechanizmu podnoszenia oraz osprzętu roboczego, 

 sprawności oświetlenia, 

 sygnalizacji dźwiękowej, 

 urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

 elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby 
współuczestniczące w czynnościach transportowych, 
 

4.1.10  Podjęcia działań zmierzających do usunięcia niesprawności 
technicznych wskazanych w pkt. 3.1.9.  

4.1.11 Niedopuszczalne jest wykonywanie pracy przy użyciu niesprawnego 
wózka jezdniowego, a także w sposób niezgodny z przeznaczeniem 
określonym w instrukcji wózka jezdniowego. 

4.1.12 Podejmowania środków zapobiegających wtargnięciu osób na teren 
pracy wózków jezdniowych. 

4.1.13 Stosowania środków w celu ochrony osób przed skutkami zagrożeń 
powodowanych działaniem wózków jezdniowych, jeżeli ze względu na 
rodzaj wykonywanej pracy nie jest możliwe zapewnienie warunków,  
o których mowa w pkt 3.1.12. 

4.1.14 Zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad pracami przy użyciu wózków 
jezdniowych, w szczególności przy transportowaniu ładunków mogących 
stwarzać zagrożenie, 

4.1.15 Przekazania operatorowi wózka, pisemnego polecenia, uzgodnionego 
z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są 
wykonywane, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych 
Wytycznych - w przypadku prac wykonywanych przy użyciu wózka 
jezdniowego, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami 
panującymi w miejscu transportu. 

Wykaz prac transportowych, stwarzających możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia, wymagających polecenia pisemnego: 

a. przewóz drogami zakładowymi w strefie ruchu paleto 
pojemników i palet z substancjami lub mieszaninami 
chemicznymi mogącymi  stwarzać zagrożenie dla urządzeń 
zlokalizowanych w czynnych instalacjach technologicznych,   

b. wjazd wózka z ładunkiem w strefę EX, 
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c. przewóz ładunków wystających poza obrys wózka widłowego 
drogami zakładowymi w strefie ruchu - wymagający uzgodnień  
z zarządcą drogi oraz zorganizowania asekuracji innych służb, 

d. podnoszenie ludzi w koszu, 

e. inne uznane przez organizatora prac za niebezpieczne, 

4.1.16 Nie wymaga się wystawiania polecenia pisemnego na prace zawarte  
w pkt. 3.1.15a jeżeli bezpieczny sposób ich wykonania opisany jest  
w instrukcji stanowiskowej lub w instrukcji bhp.  
 

4.1.17 Prowadzenia rejestru poleceń pisemnych oraz przechowywania je przez 
okres nie krótszy niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy, 

4.1.18 Opracowania  instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych w obszarze 
pracy wózków jezdniowych z napędem silnikowym zawierającą: 

 opis czynności przed rozpoczęciem pracy, 

 opis czynności podczas pracy, 

 opis czynności w trakcie przerw w pracy, 

 bezpieczny załadunek i rozładunek środków transportu, 

 warunki panujące w miejscu transportu, 

 charakterystykę transportowanych ładunków, 

 koordynację działań i bezpieczeństwo osób pozostających 
w ekspozycji na zagrożenia wynikające z prowadzenia prac 
transportowych, 

 opis czynności zabronionych przy użytkowaniu wózka, 

 opis czynności po zakończeniu pracy. 

 

4.2. Informacje, o których mowa w pkt 3.1. są przekazywane operatorowi wózka  
podczas szkolenia stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków panujących w miejscu 
transportu. 

 

4.3. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac, organizator prac obowiązany jest 
poinformować wszystkich operatorów wózków o: 

4.3.1 Dopuszczalnej prędkości ruchu wózków na poszczególnych odcinkach 
tras przejazdu, 

4.3.2 Masie ładunków, ich właściwościach fizycznych i chemicznych oraz 
rodzajach opakowań tych ładunków, 

4.3.3 Zagrożeniach pożarowych, wybuchowych, chemicznych i innych 
mogących wystąpić w miejscach, w których wózek ma być eksploatowany, 

4.3.4 Stanie technicznym dróg i trasie przejazdu wózka, 

4.3.5 Wymaganiach dotyczących organizacji pracy związanej z użytkowaniem 
wózka, w tym środkach, jakie należy stosować dla zachowania 
bezpieczeństwa podczas pracy, 

4.3.6 Wymaganiach dotyczących środków ochrony indywidualnej jakie należy 
stosować podczas transportu substancji chemicznych np. konieczność 
stosowania gogli/okularów ochronnych, rękawic ochronnych. 
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4.3.7 Informacje zawarte powyżej należy udokumentować wg wzoru zawartego 
w Załączniku nr 2 do niniejszych Wytycznych. Dokument potwierdzający 
zapoznanie należy przechowywać przez okres jednego miesiąca. 

4.4. W pomieszczeniach pracy jest dopuszczalne używanie wózków jezdniowych  
z silnikiem spalinowym, o ile substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas 
związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, i nie istnieje 
zagrożenie wybuchem. 

 

4.5. W pomieszczeniach zamkniętych jest niedopuszczalne używanie wózków 
jezdniowych z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub 
zawierającą inne substancje toksyczne. 

 
4.6. W pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem mogą być używane 

jedynie wózki specjalnie dostosowane przez producenta do pracy w tych 
warunkach i oznaczonych zgodnie z przepisami dotyczącymi wymagań dla 
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze 
potencjalnie wybuchowej. 

 
4.7. Wózki, o których mowa powyżej po każdej wykonanej naprawie poddaje się 

badaniom w celu stwierdzenia, czy zostały zachowane wymagania specjalnego 
dostosowania do pracy, w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub 
wybuchem. 

 
4.8. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac w pomieszczeniach zagrożonych 

pożarem lub wybuchem oraz związanych z transportem materiałów 
niebezpiecznych, należy dokładnie sprawdzić stan techniczny wózka 
i współpracujących elementów wyposażenia dodatkowego oraz urządzeń 
niezbędnych do bezpiecznego wykonania pracy i zapewnienia bezpieczeństwa 
otoczeniu. 

 

 

 

5. Odpowiedzialność operatora wózka 

 

5.1. Operator wózka odpowiada za przestrzeganie ustaleń zawartych 
w niniejszych Wytycznych oraz instrukcji producenta wózka.  

 

5.2. Wózki mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracowników posiadających 
stosowne kwalifikacje.  

 
5.3. Operator wózka obowiązany jest dbać o stan techniczny wózka i prowadzić 

rejestr kontroli codziennej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 3.1.9. 
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5.4. W czasie eksploatacji wózka i prac transportowych operator wózka jest 
zobowiązany do przestrzegania ogólnych przepisów ruchu drogowego 
i dostosowania się do znaków na drogach transportowych. 

 
5.5. Operator wózka zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

dozwolonej bezpiecznej prędkości jazdy na terenie ANWIL S.A. i poruszania się  
po drogach transportowych.  

 
5.6. Maksymalna dopuszczalna prędkość wózków na terenie ANWIL S.A. wynosi 

10 km/h z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych 
bezpieczeństwem pracy, organizator pracy może obniżyć okresowo lub na stałe 
maksymalną dopuszczalną prędkość wózków do 5 km/h. 

 

5.7. Obniżenie prędkości, o którym mowa w pkt. 4.6. może nastąpić jedynie na 
podstawie pisemnego komunikatu organizatora pracy. O przedmiotowej decyzji  
winni zostać poinformowani wszyscy pracownicy komórki organizacyjnej 
użytkujący wózki jezdniowe z napędem silnikowym, potwierdzając pisemnie fakt 
zapoznania się z treścią komunikatu. 

 
5.8. Wymagania zawarte w pkt. 4.6 i 4.7 dotyczą również firm świadczących usługi 

transportowe na rzecz ANWIL S.A.  

 
5.9. Prędkość jazdy powinna być każdorazowo dostosowana do nasilenia ruchu 

pojazdów, rodzaju transportowanych ładunków, szerokości i stanu dróg,  
widoczności oraz ilości osób przemieszczających się w obrębie drogi 
transportowej.   

 
5.10. Przewożenie osób na wózkach jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wózki są do 

tego przystosowane przez producenta.  

 
5.11. Podnoszenie osób może odbywać się tylko w pomoście roboczym (koszu), 

dostosowanym do tego celu przez producenta wózka, zamocowanym zgodnie 
z dokumentacją techniczno - ruchową. 

 
5.12. Masa ładunków przemieszczanych przy pomocy wózków nie może przekraczać 

dopuszczalnego udźwigu, określonego w instrukcji producenta. 

 
5.13. Ładunki transportowane wózkami jezdniowymi należy rozmieszczać  

i mocować tak, aby nie stwarzały zagrożenia. 

 
5.14. W czasie jazdy wózkiem widłowym transportowany ładunek powinien być 

uniesiony 15-30 cm nad poziom posadzki, a maszt odchylony do tyłu. 

 
5.15. Układając materiały na pojazdach klientów oraz na stosach, operator wózka 

powinien zwracać uwagę na masę składowanego materiału aby nie 
przekroczyła ona dopuszczalnego obciążenia pojazdów. 
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5.16. Rozładunek i załadunek materiałów i ich układanie na pojazdach oraz stosach 
przy pomocy wózków może odbywać się w przypadku zapewnienia 
swobodnego operowania ładunkami.  

 
5.17. Przed wjazdem do wagonów kolejowych, pojazdów samochodowych i na rampy 

operator wózka powinien: 

 sprawdzić, czy masa wózka wraz z ładunkiem nie przekracza 
dopuszczalnego obciążenia tych środków transportu i umożliwia bezpieczny 
wjazd i wyjazd, 

 stosować odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie przed 
możliwością przemieszczenia się transportowanego ładunku, 

 otrzymać od organizatora pracy informację dotyczącą sposobu załadunku 
i wyładunku.  
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Załącznik nr 1 do Wytycznych 

„POSIADAĆ W MIEJSCU WYKONYWANIA PRACY ”OKAZYWAĆ ORGANOM KONTROLI”  

POLECENIE  nr ……….…/…………/………..  na wykonywanie prac przy użyciu wózka jezdniowego 
 

dla ……………………….………………………………………………………….…………………………………. 
                                                                 wykonawca prac 
 
 

I. Ważne w dniu                    od godz.   do godz.  

                                                                                     

                                       Przerwy w pracy                          od godz.                                              do godz. 

II. Miejsce wykonywania  pracy 

Wydział 

Droga  

Plac/Obiekt 

 
III. Zakres prac   

  przewóz drogami zakładowymi w strefie ruchu paleto pojemników i palet z substancjami lub mieszaninami chemicznymi 

mogącymi  stwarzać zagrożenie dla urządzeń zlokalizowanych w czynnych instalacjach technologicznych 

  nie dotyczy 

  wjazd wózka z ładunkiem w strefę EX 

 
 

  nie dotyczy 

  przewóz ładunków wystających poza obrys wózka widłowego drogami zakładowymi w strefie ruchu - wymagający uzgodnień 

z zarządcą drogi oraz zorganizowania asekuracji innych służb, 
 

  nie dotyczy 

  podnoszenie ludzi w koszu, 

 
 

  nie dotyczy 

  inne uznane przez organizatora prac za niebezpieczne. 

 
 

  nie dotyczy 

 
 
IV. Warunki pracy - zagrożenia 

  chemiczne    nie dotyczy   ograniczone przestrzenie    nie dotyczy 

  śliska nawierzchnia      nie dotyczy   wjazd w czynną instalację technologiczną    nie dotyczy 

   ruch pieszych    nie dotyczy   załadunek/rozładunek środków transportu    nie dotyczy 

  ruch pojazdów    nie dotyczy    inne    nie dotyczy 

  strefa EX    nie dotyczy 

 
 
V. Środki ochrony indywidualnej                                                                                              VI. Zabezpieczenie przyległego terenu  
 

  stosowanie hełmu ochronnego/  pasek do hełmu   nie dotyczy  ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic  nie dotyczy 

  stosowanie ochronników słuchu   nie dotyczy  wstrzymanie ruchu drogowego  /  kolejowego   nie dotyczy 

  stosowanie okularów /  gogli  nie dotyczy  inne  nie dotyczy 

  stosowanie pełnego obuwia   nie dotyczy   

  stosowanie kamizelki ostrzegawczej   nie dotyczy   

  stosowanie odzieży kwaso i ługoochronnej   nie dotyczy   

  stosowanie odzieży antyelektrostatycznej  nie dotyczy   

 inne   nie dotyczy   
Posiadanie w trakcie prac sprzętu p.poż:   
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  gaśnica proszkowa min 4 kg    
 
 
 
VII. Uzgodnienia   

 ze Strażą Pożarną                                       

 

………………………………………………….…………..…….. 
                    Podpis dowódcy zmiany  

 nie dotyczy 

 z sąsiednimi komórkami organizacyjnymi:  

 
……………………………………….……………………………………………………….. 

Podpis mistrza zmiany 

 nie dotyczy 

  z Orlen Ochroną  

 
 ……………………………………….……………………………… 
                Podpis dowódcy zmiany 

 nie dotyczy 

 z komórką organizacyjną:  

 
  
……………………………………….……………………………………………………….. 

Podpis mistrza zmiany 

 nie dotyczy 

  z komórką zarządzającą majątkiem                 

nieoperacyjnym 

 
 ……………………………………….……………………………… 
                Podpis  

 nie dotyczy 

 inne uzgodnienia 

 
………………………………………………………………………………….…….. 
 
…………………………………………….………….……………………………… 
 

 nie dotyczy 

 
VIII.  Ocena Ryzyka Zawodowego 

Prawdopodobieństwo 

Dotkliwość 

1  

Bardzo mało 
prawdopodobne 

2 

Mało 
prawdopodobne 

3 

Możliwe 

4 

Prawdopodobne 

5 

Prawie pewne 

1 Pierwsza Pomoc 1 2 3 4 5 

2 Absencja 2 4 6 8 10 

3 Lekkie urazy 3 6 9 12 15 

4 Ciężkie urazy 4 8 12 16 20 

5 Zgon pracownika 5 10 15 20 25 

Ocenioną wartość liczbową ryzyka (iloczyn dolegliwości i prawdopodobieństwa) zaznaczyć w powyższej tabeli.  
 

 
Ryzyko oceniono w kategorii  ……………………………………………………………………………………………………… (poziom ryzyka wpisać słownie) 
 
IX. Odpowiedzialny za organizację pracy: 

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

                                    Imię i nazwisko               stanowisko                                       podpis i pieczęć    
       
 
 
X. Odpowiedzialny za wykonanie pracy: 

 
 
...........................................................           .............................................                                ...........................................................       
                Imię i nazwisko stanowisko          podpis  
              

 
 

XI. Oświadczenie o zakończeniu pracy: 
 

Praca została zakończona , teren został uporządkowany.                

 

       …………………………………………………………………….. 

               Podpis operatora wózka jezdniowego       

Zidentyfikowany poziom ryzyka A-Ryzyko Małe (pomijalne) 
B-Ryzyko Średnie  
(Szczególna ostrożność) 

C- Ryzyko Wysokie  
(Wstrzymać prace) 
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Załącznik nr 2 do Wytycznych 

 

LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W INSTRUKTAŻU   

OPERATORÓW WÓZKÓW 

 

Prowadzący: 
 

Czas: 

 

Temat instruktażu:  

 

 

Uczestnicy instruktażu operatorów wózków: 
 

 
Lp. 

 
Data 

 
Imię i Nazwisko 

 

 
Stanowisko 

 
Podpis 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

Podpis i pieczęć imienna osoby prowadzącej:  ……………………………………………………. 


