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.................................... 
( pieczęć użytkownika ) 

Książka eksploatacji 
wózka widłowego  

Okres eksploatacji:      ………………………………………….. 

Producent i model wózka:       ………………………………………….. 

Numer seryjny wózka:         ............................................. 

Numer ewidencyjny wózka:    …………………………………………… 

Dział /  
jednostka organizacyjna:     …………………………………………… 

Dysponent:    ............................................... 
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Przed rozpoczęciem pracy wózkiem widłowym: 

• Upewnij się, że wózek jest dopuszczony do eksploatacji, posiada ważną decyzję
Urzędu Dozoru Technicznego

• Upewnij się, że wózek widłowy jest wyposażony w instrukcję obsługi wózka
i zapoznaj się z nią

• Upewnij się czy posiadasz odpowiednie  uprawnienia do kierowania wózkiem
widłowym i jesteś osobą upoważnioną przez pracodawcę do kierowania
wózkiem widłowym

• Upewnij się czy wpisy do książki konserwacji wózka widłowego o dokonanych
przeglądach technicznych są aktualne

• Upewnij się o pełnej sprawności wózka widłowego oraz przeprowadź obsługę
codzienną zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi

• W czasie testów sprawności wózka zwróć szczególną uwagę na działanie
układów bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji:

• Układy sygnalizacji akustycznej oraz oświetlenie wózka
• Działanie układu podnoszenia i zabezpieczeń odcięcia hydrauliki
• Układ hamulcowy oraz układ kierowniczy
• Stan ogumienia oraz kół jezdnych
• Pozostałe wg instrukcji obsługi wózka widłowego, rozdział obsługa codzienna
• Upewnij się, że twój stan zdrowia oraz aktualna kondycja fizyczna jest

odpowiednia do pracy wózkiem widłowym; w szczególności nigdy nie
rozpoczynaj pracy wózkiem widłowym pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających lub leków powodujących opóźnienie reakcji

• Dokonaj wpisu do książki eksploatacji wózka widłowego o dacie i godzinie
rozpoczęcia pracy
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W czasie pracy wózkiem widłowym: 

• Stosuj się do obowiązujących na terenie zakładu pracy regulacji BHP oraz
ograniczeń co do ruchu wózków widłowych

• Stosuj się do wytycznych instrukcji obsługi zakresie pracy wózkiem widłowym
i zasad bezpieczeństwa

• Zwracaj baczną uwagę na innych uczestników ruchu na zakładzie oraz pieszych
• Zwracaj uwagę na wskazania wyświetlacza i kontrolek sygnalizacyjnych na pulpicie

sterowniczym wózka widłowego
• wszelkich usterkach, awariach, kolizjach informuj przełożonego lub bezpośrednio

serwis wózków widłowych oraz natychmiast wyłącz urządzenie z eksploatacji
• Tankowanie paliwa, wymianę butli gazowych, ładowanie oraz wymianę baterii

trakcyjnych wykonuj tylko gdy jesteś do tego upoważniony i przeszkolony oraz
w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem procedur i dodatkowych
instrukcji bezpieczeństwa

Po zakończeniu pracy wózkiem widłowym: 

• Zaparkuj wózek w sposób opisany w instrukcji obsługi wózka, w miejscu do tego
wyznaczonym oraz zabezpiecz przed dostępem osób nieupoważnionych

• Upewnij się o bezpieczeństwie przechowania wózka, odetnij zasilanie energii,
zakręć zawór dopływu LPG, zabezpiecz wózek przed przemieszczaniem, opuść widły
do poziomu posadzki

• Wpisz do książki eksploatacji informację o stanie wózka oraz o zauważonych
usterkach oraz poinformuj przełożonego.
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nr. ewidencyjny wózka ………...................               użytkownik ................................................ 

Data i 
godzina 

rozpoczęcia 
pracy 

Imię 
i nazwisko 
operatora 

Uwagi o pracy wózka i stanie 
technicznym / Uwagi do serwisu i 

kolejnego operatora 

Stan 
licznika 
[mth] 

Czytelny 
podpis 

kierowcy 




