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Uprawnienia operatora maszyn budowlanych i drogowych
Nikt, kto nie ma do tego celu ważnych uprawnień, nie może obsługiwać maszyny 
budowalnej. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór na praktycznymi 
egzaminami dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych oraz zajmuje 
się wydawaniem uprawnień, zgodnie z Przepisami o uprawnieniach do obsługi 
maszyn budowlanych nr. 198/1983. Aby otrzymać uprawnienia do obsługi maszyn 
budowlanych, należy spełnić określone wymagania.

Wiek i prawo jazdy
Aby uzyskać uprawnienia operatora maszyn budowlanych należy mieć ukończone 
17 lat i posiadać prawo jazdy. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wziąć udział 
w kursie teoretycznym. Trzy miesiące przed dniem ukończenia 17 lat możliwe jest 
rozpoczęcie ćwiczeń obsługi maszyny budowlanej pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia intruktora obsługi danej maszyny budowlanej.

Kurs teoretyczny
Uczeń rozpoczyna od kursu teoretycznego obsługi maszyn budowlanych i musi 
zdać po jego ukończeniu pisemny egzamin. Państwowa Inspekcja Pracy oraz 
niektóre szkoły nauki jazdy prowadzą kursy teoretyczne w zakresie obsługi maszyn 
budowlanych. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kurs wstępny (29 godzin) oraz 
kurs obsługi dźwigu budowlanego (26 godzin).

Szkoły nauki jazdy prowadzą kurs podstawowy (80 godzin lekcyjnych). Wiekszą 
część kursu można ukończyć w systemie zaocznym.

Kurs wstępny zapewnia teoretyczne uprawnienia w następujących kategoriach:
Podnośniki koszowe i pompy do betonu, Ciągniki i mniejsze maszyny do robót 

ziemnych na 4T,, Wózki widłowe ≤ 10 ton udźwigu, Walce, Rozściełacze  
i frezarki, mniejsze typy hydraulicznych dźwigów samochodowych (>8 i <18 t).

Kurs obsługi dźwigów budowlanych zapewnia teoretyczne uprawnienia obsługi 
dźwigu budowlanego i dźwigu portowego > 18 ton w kategorii .

Kurs podstawowy zapewnia uprawnienia teoretyczne na wszystkie kategorie maszyn. 
Dokładniejsze informacje o kursie podstawowym można uzyskać w szkołach nauki jazdy.

Zajęcia praktyczne
Jeśli uczeń zdał egzamin teoretyczny może rozpocząć zajęcia praktyczne. Ćwiczenia 
praktyczne obsługi maszyn odbywają się w całości w miejscach pracy  
i podlegają odpowiedzialności pracodawców. Trening powinien odbywać się 
pod kontrolą osoby posiadającej uprawnienia instruktora obsługi danej maszyny 
budowlanej i odbywać się w miejscu, gdzie jest mało osób i nie zachodzi 
niebezpieczeństwo wypadku. Państwowa Inspekcja Pracy zaleca co najmniej 16 
godzin  ćwiczeń praktycznych  na każdą kategorię maszyn, do obsługi której uczeń 
stara się uzyskać uprawnienia.
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Dźwigi budowlane i portowe > 18 t
Hydrauliczne dźwigi samochodowe, udźwig > 18 t
Podnośniki koszowe i dźwigi przenośne, udźwig ≤ 18 tm
Koparki > 4 t
Ładowarki czołowe
Spychacze, wagony wiertnicze og sprzęt wiertniczy
Ciągniki i mniejsze maszyny do robót ziemnych ≤ 4 t
Wózki widłowe, udźwig ≤ 10 t
Wózki widłowe, udźwig > 10 t
Walce
Rozściełacze i frezarki
Hydrauliczne dźwigi samochodowe, udźwig > 8 t do ≤ 18 t

Suwnice w kategorii C, podnośniki w kategorii S i podnośniki platformowe (Podnośniki nożycowe) 
w kategorii V nie wymagająd uprawnień.
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Uprawnienia instruktora
Do uzyskania uprawnień instruktora obsługi maszyny budowlanej należy posiadać 
uprawnienia do jej obsługi i przepracowane co najmniej 1000 godzin na danej maszynie. 
O uprawnienia instruktorskie należy aplikować w Państwowej Inspekcji Pracy.
Egzamin praktyczny i dokument potwierdzający uprawnienia 
operatora maszyn budowlanych
Po uzyskaniu od instruktora potwierdzenia o ukończeniu zajęć praktycznych (norma 
16 godz.), uczeń zwraca się o ustalenie egzaminatora z Państwowej Inspekcji Pracy 
i przystępuje do egzaminu praktycznego. Po zaliczeniu egzaminu praktycznego, 
egzaminator wystawia zaświadczenie o jego zaliczeniu, a osoba ubiegająca się o 
uprawnienia może wystapić do Państwowej Inspekcji Pracy o wydanie dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia do obsługi danej maszyny lub maszyn. 
Zaświadczenie lekarskie
Do uzyskania uprawnień do obsługi dźwigów w kategoriach A, B, D i P wymagane 
jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego odpowiadającego zaświadczeniu 
wydawanemu w celu uzyskania prawa jazdy.
Termin ważności uprawnień do obsługi maszyn budowlanych
Wszystkie uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych są ważne do 70 roku życia poza 
uprawnieniami do obsługi dźwigów w kategoriach A, B, D i P Uprawnienia do obsługi 
dźwigu ważne są przez okres 10 lat. W celu przedłużenia uprawnień należy przedstawić 
zaświadczenie lekarskie. Po przekroczeniu wieku 70 lat możliwe jest odnowienie 
uprawnień na kolejne trzy lata po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. 
Kategorie maszyn objętych wymaganiem uprawnień
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Uprawnienia operatora maszyn budowlanych i drogowych
• Nikt, kto nie ma do tego celu ważnych uprawnień, nie może obsługiwać   
 maszyny budowalnej.
• Aby uzyskać uprawnienia operatora maszyn budowlanych należy mieć   
 ukończone 17 lat i posiadać prawo jazdy
• Osoba ubiegająca się o uprawnienia rozpoczyna od kursu teoretycznego 
 obsługi maszyn budowlanych i musi zdać po jego ukończeniu pisemny egzamin.
• Ćwiczenia praktyczne obsługi maszyn odbywają się w całości w miejscach 
 pracy i podlegają odpowiedzialności pracodawców.
• Trening powinien odbywać się pod kontrolą osoby posiadającej uprawnienia 
 instruktora obsługi danej maszyny budowlanej
• Wszystkie uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych są ważne do 70 roku  
 życia poza uprawnieniami do obsługi dźwigów w kategoriach
• Uprawnienia do obsługi dźwigu ważne są przez okres 10 lat. W celu przedłużenia 
 uprawnień należy przedstawić zaświadczenie lekarskie.
• Po przekroczeniu wieku 70 lat możliwe jest odnowienie uprawnień na kolejne 
 trzy lata po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. 
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Dokument potwierdzający uprawnienia operatora
Pierwsza strona Druga strona

Dokument potwierdzający uprawnienia operatora maszyn budowlanych í drogowych wydawany 
jest wyłącznie w języku islandzkim.

Uprawnienia operatora NR: 090827
1. Imię i nazwsko

2. Kennitala (numer identyfikacyjny)

3. Miejsce wydania

4. Data wydania 5. Ważne do

6. Prawo jazdy nr. 7. Kraj wydania

Uwagi

Magnús Jónsson

010165-0009

Reykjavík – 6.6.2015

6.6.1995                  Patrz druga strona

99000123                ÍSLAND

Daty na odwrocie określają okres ważności, 
oznaczając  uprawnienia teoretyczne.           
Litera oznaczająca uprawnienia odpowiada pierwszej 
literze numeru maszyny. Uprawnienie A dotyczy 
wtedy uprawnień na maszynę z numerem  AB-XXXX, 
uprawnienie J odpowiada upr. na  JL-XXXX itd.

Posiadacz dokumentu powinien mieć go przy sobie 
w trakcie pracy na maszynie. Zobowiązany jest 
do okazania go na żądanie, razem z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość.

Państwowa Inspekcja Pracy
Dokument ten upoważnia jego posiadacza do 
obsługi maszyn zaznaczonych w dokumencie

A Dżwigi stałe. Dźwigi budowl. 

B Dźwig przenośny > 18 tm 

C Suwnice

D Dźwigi ≤ 18 t 6.6.2025 6.6.2025

E Koparki > 4000 kg 

F Ładowarki czołowe

G Spychacze 

H Równarki drogowe

I                                            6.6.2035 

J Wózki widłowe ≤ 10 t  6.6.2035 6.6.2035

K Wózki widłowe > 10 t udźwig 

L Walce   

M Rozściełacze asfaltu   

P Hydrauliczne dźwigi sam. < 18 tm 6.6.2025 

Uprawnienia 
instruktora

Ciągniki i małe maszyny 
ziemno-budowlane


