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Bezpieczne użytkowanie maszyn 
do robót ziemnych 
podczas robót budowlanych 
Przepisy prawa określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn roboczych 

przeznaczonych do robót ziemnych, a także budowlanych i drogowych.

a nawet śmiertelne. Według Głównego 

Urzędu Statystycznego w roku 2017 do-

szło do 88 330 wypadków przy pracy 

(0,5% więcej niż w roku 2016). W samym 

budownictwie miało miejsce 5390 wypad-

ków przy pracy, czyli o 78 mniej niż 2016. 

W roku 2017 odnotowano 58 wypadków 

śmiertelnych (o 7 więcej w porównaniu 

z rokiem 2016), a 100 uznano za wypadki 

ciężkie (o 30 więcej w porównaniu z rokiem 

2016). Wskazano, że aż w 60,5% przypad-

ków to nieprawidłowe zachowanie się 

pracownika było przyczyną wypadku przy 

pracy. Warto jednak wspomnieć, że analiza 

poszczególnych wypadków mających miej-

sce w budownictwie określa ich zasadnicze 

przyczyny. Do najczęściej występujących 

przyczyn wypadków w budownictwie (tak-

że podczas robót ziemnych) zaliczane są:

• niewłaściwa organizacja robót wy-

konywanych na budowie (jako efekt 

pośpiechu, niedbalstwa, niewiedzy, 

chęci zmniejszenia kosztów inwestycji, 

niskiej opłacalności wykonanej pracy),

• brak koordynacji pomiędzy praca-

mi prowadzonymi przez różne pod-

mioty wykonawcze (generalny wyko-

nawca, podwykonawcy, realizacja prac 

zleconych),

• błędne założenia poczynione w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

nieprawidłowe zachowania w odniesie-

niu do zapisów tego planu,

• niedostateczny poziom wiedzy i świa-

domości, zarówno po stronie praco-

dawców, jak i wśród pracowników, 

w kwestii bezpieczeństwa realizacji 

robót ziemnych,

• tolerowanie odstępstw od przepisów 

i zasad dotyczących bezpieczeństwa 

przy realizacji robót ziemnych,

• realizacja robót ziemnych bez zapew-

nienia odpowiednich zasobów sprzę-

towych (odpowiedni park maszyn) oraz 

bez odpowiednich zasobów personal-

nych (wykwalifi kowani pracownicy).

Jak pokazuje praktyka, często u podstaw 

nieprofesjonalnie realizowanych robót 

ziemnych leży brak uprzedniego ich za-

planowania przez osoby nadzorujące ta-

kowe prace, z uwzględnieniem hierarchii 

i zakresu obowiązków tych osób (rys. 1).

Zaznaczyć trzeba, że w odniesieniu 

do operatora maszyn do robót ziemnych 

istnieje przynajmniej kilka zagadnień, któ-

rym należy poświęcić szczególną uwagę, 

aby realizacja robót ziemnych odbywała się 

w sposób bezpieczny. Do zagadnień tych 

powinno zaliczyć się przynajmniej: wybór 

maszyn do planowanych robót ziemnych, 

stan techniczny maszyny i jej przygotowa-

nie do pracy oraz zakres wiedzy, umiejęt-

ności i świadomości operatora.

Wybór maszyn 
do planowanych robót 
ziemnych
Często pojawia się pytanie, czy wybór danej 

maszyny do realizacji planowanych robót 

ziemnych ma znaczenie z punktu widzenia 
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Roboty ziemne stanowią jeden z ko-

niecznych elementów inwestycji 

budowlanych. Ze względu na ko-

nieczność odpowiedniego posadowienia 

realizowanego obiektu ich zakres może 

być różny – od bardzo ograniczonego (np. 

wykopy pod fundamenty domu jedno-

rodzinnego), po taki, który jest zasadni-

czą częścią inwestycji (np. nasyp ziemny 

i podbudowa drogi). Szczególnie w in-

westycjach infrastrukturalnych (budowa 

wodociągu, autostrady itp.) zakres robót 

ziemnych jest znaczący. Zwykle inwesty-

cje te prowadzone są z użyciem wielu 

ciężkich maszyn do robót ziemnych, któ-

re odspajają i przemieszczają wielką ilość 

gruntu. Taka aktywność pociąga za sobą 

liczne zagrożenia dla zdrowia i życia pra-

cowników – także dla operatorów maszyn 

do robót ziemnych.

W niniejszym artykule przedstawiono 

podstawowe zagadnienia związane z bez-

pieczeństwem pracy operatora maszyn 

do robót ziemnych.

Charakterystyka 
pracy na budowie
Roboty ziemne należą do tych robót, 

z którymi wiąże się wiele zagrożeń zawo-

dowych, wymagających eliminowania 

lub przynajmniej ograniczania. Jak poka-

zują statystyki, przy robotach ziemnych 

realizowanych w ramach prac budowla-

nych, dochodzi do dużej liczby wypadków. 

Niejednokrotnie są to wypadki ciężkie, 
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kryteriów. Ze względu na rodzaj maszyny 

można podzielić na: koparki, koparkołado-

warki, ładowarki, spycharki, równiarki itp. 

Niektóre z tych maszyn mają mało uniwer-

salny charakter (np. spycharki, równiarki), 

natomiast inne są maszynami o dość dużej 

uniwersalności (np. koparkoładowarki).

Dodatkowo należy wspomnieć, że do da-

nego rodzaju maszyny często możliwe jest 

zastosowanie różnego rodzaju organów 

roboczych, co wydatnie wpływa na uni-

wersalność zastosowań danej maszyny (np. 

młot udarowy, nożyce lub wiertnica do ko-

parki, widły do palet lub szczotka obrotowa 

dla koparkoładowarki itp.). Warto tu zauwa-

żyć, że zastosowanie systemu wymiany 

organów roboczych pozwala rozszerzyć 

zakres wykorzystania maszyn także poza 

roboty ziemne.

Biorąc pod uwagę dostosowanie wielko-

ści maszyny do potrzeb zaplanowanych 

robót ziemnych, należy rozpatrzyć przy-

najmniej dwa aspekty. Pierwszym z tych 

aspektów jest zapewnienie odpowiedniej 

mocy maszyny i odpowiedniej wielko-

ści organu roboczego do planowanych 

przedsięwzięć. Zapewnienie wykonywania 

robót ziemnych maszynami o odpowied-

niej mocy i wielkości organów roboczych 

zapewnia nie tylko odpowiedni postęp 

w robotach ziemnych, ale także pośrednio 

wpływa na bezpieczeństwo pracy opera-

tora. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, 

w której maszyna o zbyt małej mocy jest 

notorycznie przeciążana przez operatora, 

co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji 

(np. przegrzanie jednostki napędowej, 

bezpieczeństwa tych robót. Odpowiedź 

powinna być jak najbardziej twierdząca. Już 

w ogólnej defi nicji maszyny zaznaczone 

jest, że służy ona do realizowania danej 

funkcji – zgodnie z jej przeznaczeniem. Za-

tem używanie danej maszyny niezgodnie 

z jej przeznaczeniem prowadzi do zaist-

nienia sytuacji niebezpiecznych. Dotyczy 

to również maszyn do robót ziemnych.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót 

ziemnych należy przeanalizować potrzebę 

zastosowania danej maszyny do określo-

nego rodzaju prac. Jak pokazuje prakty-

ka, nawet przy realizacji robót ziemnych 

o bardzo małych zakresach nie prowadzi 

się ich w sposób ręczny, ale realizuje się 

je, wykorzystując maszyny. Bardzo czę-

sto są one zaprojektowane do takich 

właśnie małych zakresów robót, a ich 

obecność w ofercie producentów jest 

odpowiedzią na potrzebę rynku w tym 

zakresie. Realizacje wielkich inwestycji bu-

dowlanych obejmujących szeroki zakres 

robót ziemnych pociągają wręcz za sobą 

konieczność stosowania maszyn do robót 

ziemnych. Zaznaczyć trzeba, że niejedno-

krotnie na terenie budowy użytkowana jest 

duża liczba takowych maszyn, co niesie 

za sobą dodatkowe zagrożenia.

Dobór odpowiedniej maszyny do bez-

piecznego zrealizowania danego zadania 

związanego z robotami ziemnymi jest za-

gadnieniem wielopłaszczyznowym. Do naj-

ważniejszych kwestii należy tu zaliczyć:

• rodzaj maszyny odpowiedni do zapla-

nowanej roboty ziemnej (odspajanie, 

realizacja wykopu, zwałowanie, wier-

cenie otworów pod pale, zagęszczanie 

gruntu itp.),

• wielkość maszyny odpowiednią do za-

kresu pracy (odpowiednia moc i wiel-

kość organu roboczego) i miejsca wyko-

nywania robót (np. gabaryty maszyny, 

zastosowany układ jezdny).

Generalnie rzecz ujmując, ogół maszyn 

do robót ziemnych można podzielić na trzy 

zasadnicze grupy, tj. na maszyny:

• do odspajania, ładowania i przemiesz-

czania urobku,

• specjalne do tworzenia rowów melio-

racyjnych,

• do robót palowych (tzw. wiertnice).

Skupiając się na maszynach do odspajania, 

ładowania i przemieszczania urobku, można 

podzielić je kolejno ze względu na szereg 

Rys. 1. Ogólny schemat hierarchii na budowie przy realizacji robót ziemnych [3]

awarie układów hydraulicznych, przecią-

żanie organów roboczych, utrata statecz-

ności maszyny itp.). Podobne w skutkach 

sytuacje pojawiają się przy nieodpowied-

nio dobranej wielkości organu roboczego 

(np. łyżki koparki). Zbyt mały organ opóź-

nia pracę, natomiast zbyt wielki prowadzi 

do przeciążania maszyny i zwiększa ryzyko 

uszkodzenia infrastruktury podziemnej.

Drugim ze wspomnianych aspektów jest 

dobranie gabarytów maszyny do miejsca 

wykonywania robót ziemnych oraz do-

branie odpowiedniego do tego miejsca 

układu jezdnego (np. do warunków te-

renowych). Zasadniczo chodzi tu o wiel-

kość maszyny w odniesieniu do warunków 

otoczenia. Nietrudno wyobrazić sobie, aby 

prace ziemne były prowadzone wielką ko-

parką w wąskich alejkach na terenie ogród-

ków działkowych lub pomiędzy domami 

mieszkalnymi czy wręcz wewnątrz budyn-

ku (rys. 2). Wybór małej koparki staje się 

tam koniecznością. Z drugiej jednak stro-

ny należy pamiętać, że zasadniczo wy-

kładnikami wyboru pozostają głębokość 

realizowanego wykopu oraz jego szero-

kość. Wybór maszyny do robót ziemnych 

ma również wpływ na bezpieczeństwo 

operatora. Im większe gabaryty maszyny, 

tym większa jej masa i bezwładność ele-

mentów. Wielką maszyną jest też trudniej 

się poruszać w wąskich miejscach lub 

wewnątrz budynków. Łatwiej również 

o uszkodzenie instalacji podziemnych, 

nadziemnych czy budynków.

Z kolei warunki terenowe wymuszają wy-

bór odpowiedniego układu jezdnego. Za-

Inspektor nadzoru budowlanego

Kierownik budowy

Kierownik robót ziemnych

Brygadzista robót ziemnych

Pracownicy
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sadniczo na terenie grząskim lepiej spraw-

dzi się podwozie gąsienicowe niż podwozie 

kołowe. Jednak należy zaznaczyć, że w spe-

cyfi cznych przypadkach należy wybrać 

dedykowane rozwiązania (np. podwozie 

gąsienicowe z pływakami dla terenów 

szczególnie podmokłych). Można uznać, 

że wybór odpowiedniego układu jezdne-

go ma również wpływ na bezpieczeństwo 

operatora. Maszyna, która ugrzęźnie w pod-

łożu, będzie przez operatora przeciążana 

w celu wydostania się na nośny grunt. 

Ponadto znane są przypadki, w których 

nastąpiło całkowite zanurzenie na podmo-

kłym terenie maszyny do robót ziemnych 

niewyposażonej w pływaki.

Stan techniczny maszyny 
i jej przygotowanie do pracy
Wiadomo, że stan techniczny maszyny 

wpływa na bezpieczeństwo pracy jej 

operatora. Istnieje zatem realna potrzeba 

utrzymywania maszyn do robót ziemnych 

w stanie sprawności technicznej. Łatwo 

wyobrazić sobie sytuację, w której operator 

maszyny do robót ziemnych narażony jest 

na zagrożenie w wyniku niedomagania sa-

mej maszyny. Przykładami mogą tu być np.:

• nadmierna emisja hałasu i drgań me-

chanicznych przez układy mechaniczne 

maszyny (zagrożenia fi zyczne),

• uszkodzenie narządu wzroku przez wy-

pływ cieczy hydraulicznej pod ciśnie-

niem (zagrożenie mechaniczne),

• zatrucie spalinami z powodu nieszczel-

nego układu wydechowego silnika spa-

linowego (zagrożenie chemiczne),

• narażenie na drobnoustroje z układu kli-

matyzacji kabiny operatora (zagrożenie 

biologiczne),

• nieergonomiczna pozycja ciała z po-

wodu uszkodzonego fotela operatora 

(zagrożenie psychofi zyczne).

Warto tu wspomnieć również, że w myśl 

obecnie panującego trendu w dziedzinie 

utrzymania maszyn to na osobie opera-

tora spoczywa obowiązek wykonywania 

prostych, codziennych czynności ob-

sługowych w stosunku do użytkowanej 

przez niego maszyny. Zawiązane jest 

to z narażeniem na szereg dodatkowych 

zagrożeń, takich jak np. kontakt z gorący-

mi powierzchniami i cieczami czy kontakt 

z chemikaliami (oleje smarowe, smary stałe, 

ciecze chłodzące itp.).

Wiedza, umiejętności 
i świadomość operatora
Osoba użytkująca maszynę do robót 

ziemnych musi posiadać odpowiednie 

uprawnienia zgodne z rodzajem i klasą 

danej maszyny. Maszyny te mogą być ob-

sługiwane wyłącznie przez osoby, które 

ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny 

wynik sprawdzianu przeprowadzonego 

przez komisję powołaną przez Instytut 

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 

Skalnego w Warszawie. Szkolenie składa się 

z części teoretycznej i praktycznej. Część 

teoretyczna obejmuje takie zagadnienia, 

jak: dokumentacja techniczna maszyn robo-

czych, bezpieczeństwo i higiena pracy przy 

eksploatacji maszyn roboczych, technologia 

wykonywania robót ziemnych, użytkowa-

nie i obsługa maszyn roboczych. Natomiast 

część praktyczna szkolenia obejmuje naukę 

eksploatacji maszyn roboczych w różnych 

warunkach terenowych i technologicznych.

Operator po skończonym kursie i zdanym 

egzaminie państwowym otrzymuje książ-

kę operatora poświadczającą posiadane 

przez niego uprawnienia. Warto zaznaczyć, 

że uprawnienia te są odpowiednie do ro-

dzaju maszyny (opisanej mocą silnika lub 

masą całkowitą – tab. 1), z dodatkowym 

podziałem na klasy, a maszyny do robót 

ziemnych cechują się wyjątkową różno-

rodnością i mnogością rozwiązań konstruk-

cyjnych. Często rozwiązania te są bardzo 

specyfi czne dla danego rodzaju maszyny 

i jej konkretnego zastosowania.

Bardzo ważna jest świadomość operatora, 

że ma w swojej pieczy maszynę i realizo-

wany odcinek robót. Od jego osoby zależy 

bezpieczeństwo jego samego oraz bezpie-

czeństwo jego współpracowników. Należy 

jednak wspomnieć, że aktywności ope-

ratora w tym zakresie nie ograniczają się 

jedynie do użytkowania samej maszyny, 

ale obejmują:

• sprawdzenie stanu technicznego ma-

szyny i przygotowanie jej do pracy 

Tab. 1. Maszyny do robót ziemnych [fragment z Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini-

stra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018, poz. 583)]

Lp. Nazwa maszyny Jednostka charakteryzująca maszynę
Klasa

III II I

1. Koparki jednonaczyniowe Masa całkowita, Mg do 25 − wszystkie

2. Koparkoładowarki (*) − wszystkie − −

3. Koparkospycharki − wszystkie − −

4. Koparki wielonaczyniowe (**)/(***) − − − wszystkie

5. Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów − wszystkie − −

6. Spycharki Moc silnika, kW do 110 − wszystkie

7. Równiarki − − − wszystkie

8. Zgarniarki − − − wszystkie

9. Ładowarki jednonaczyniowe (****) Masa całkowita, Mg do 20 − wszystkie

(*) – Kwalifi kacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 Mg masy całkowitej, ładowarki 

jednonaczyniowej do 8 Mg masy całkowitej oraz koparkospycharki,

(**) – Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h,

(***) – Kwalifi kacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej do rowów,

(****) – Kwalifi kacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.
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zgodnie z wytycznymi i wskazaniami z Dokumentacji Tech-

niczno-Ruchowej (DTR),

• zapoznanie się z przydzielonym zakresem robót oraz dokumen-

tacją (np. wykonawczą, inwentaryzacji i położenia instalacji, 

i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych, mogących znaleźć 

się w zasięgu prowadzonych robót itp.),

• uruchomienie maszyny i wykonywanie robót w równomier-

nym tempie, i bez przeciążania maszyny oraz ściśle według 

wytycznych co do sposobu prowadzenia robót,

• stałe kontrolowanie działania mechanizmów i organów robo-

czych maszyny,

• bieżącą naprawę drobnych usterek i wykonywanie podstawo-

wych czynności obsługowych oraz natychmiastowe zgłasza-

nie przełożonemu niesprawności maszyny, których usunięcie 

wykracza poza możliwości operatora,

• stałe i pilne śledzenie otoczenia maszyny w celu niedopusz-

czenia do powstania kolizji z innymi obiektami,

• uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych przepro-

wadzanych po naprawach maszyny,

• asystowanie przy transporcie maszyny pomiędzy miejscami 

realizacji prac,

• dbanie o kompletność i stan techniczny narzędzi i pomocniczych 

urządzeń służących do przeprowadzenia konserwacji.

Zagrożenia na stanowisku operatora maszyn 
do robót ziemnych
Operator maszyn do robót ziemnych jest narażony na działa-

nie szeregu zagrożeń obecnych w jego miejscu pracy (rys. 2). 

Zasadniczo rzecz ujmując, zagrożenia te można podzielić na dwie 

grupy – te, które dotyczą wnętrza kabiny operatora, oraz te, które 

są obecne poza tą kabiną. Należy jednak zaznaczyć, że część 

z tych zagrożeń pojawia się we wnętrzu kabiny operatora i po-

za nią, a różnica może tkwić w intensywności działania tych 

zagrożeń.

Zagrożenia na stanowisku pracy operatora maszyny do robót 

ziemnych, który realizuje swoje zadania zawodowe na placu bu-

dowy, są następujące:

a) zagrożenia fi zyczne:

• hałas (np. od jednostki napędowej, od układu jezdnego, 

z procesu urabiania gruntu),

• drgania mechaniczne (np. od jednostki napędowej, od ukła-

du jezdnego, z procesu urabiania gruntu),

• zapylenie (np. z procesu urabiania gruntu, cząstki stałe 

w spalinach),

• mikroklimat we wnętrzu kabiny operatora (warunki at-

mosferyczne oraz warunki wewnątrz kabiny operatora),

• pożar [np. maszyny (instalacja elektryczna, układ paliwowy) 

lub obiektów (gazociąg)],

• oparzenia (np. przez gorące elementy silnika, płyny eksplo-

atacyjne),

• wybuch (uszkodzenie gazociągu, niewybuchy),

• porażenie prądem elektrycznym (np. przy uszkodzeniu pod-

ziemnego lub naziemnego przewodu energetycznego),

• utonięcie (np. przy zatonięciu maszyny w podmokłym te-

renie lub przy wpadnięciu do zbiornika z wodą),

reklama

• wypływ cieczy pod ciśnieniem (układy hydrauliczne maszyny),

• uderzenie o nieruchome elementy (wewnątrz kabiny i na ze-

wnątrz maszyny),

• pochwycenie, zmiażdżenie i uderzenie ruchomymi czę-

ściami maszyny,

• potrącenie przez środki transportu technologicznego lub 

przez inne maszyny do robót ziemnych,

• zderzenie ze środkami transportu technologicznego lub 

innymi maszynami do robót ziemnych,

• uraz od ciał obcych penetrujących kabinę operatora (np. 

walące się drzewa, urobek wypadający z łyżki),

• upadek na niższy poziom (np. wypadnięcie operatora z ka-

biny, wpadnięcie do wykopu),

• upadek na tym samym poziomie (na terenie okalającym 

maszynę),

• utrata stateczności i przewrócenie maszyny,

b) zagrożenia chemiczne:

• zatrucie spalinami,

• kontakt z substancjami chemicznymi (np. oleje i płyny eks-

ploatacyjne maszyny),

c) zagrożenia biologiczne:

• zarażenie wirusami, bakteriami, grzybami i pasożytami (kon-

takt ze współpracownikami oraz zarażenie odzwierzęce) 

oraz wytwarzane przez nie toksyny i alergeny,

d) zagrożenia psychofi zyczne:

• obciążenie fi zyczne statyczne (np. wymuszona pozycja ciała) 

oraz dynamiczne (np. podnoszenie elementów wymiennych 
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organów roboczych maszyny, zawiesi, opakowań z mate-

riałami eksploatacyjnymi, narzędzi ręcznych),

• obciążenie nerwowo-psychiczne (obciążenie umysłu, 

przeciążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne – np. 

poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz 

za współpracowników).

Podsumowanie
Realizacja inwestycji budowlanych związana jest zwykle z potrzebą 

prowadzenia robót ziemnych. Zwykle ich zakres jest tak wielki, 

że nie sposób obyć się bez użycia maszyn do robót ziemnych. 

W związku z tym na placu budowy są obecne pewne maszyn 

do robót ziemnych, których zadaniami są: odspajanie gruntu, 

realizacja wykopów, załadunek urobku na środki transportu itd. 

W wyniku tych działań operator maszyny do robót ziemnych 

narażony jest na szereg zagrożeń o różnym charakterze oraz o róż-

nym nasileniu.

Charakteryzując zagadnienia dotyczące bezpiecznego użytko-

wania maszyn do robót ziemnych podczas robót budowlanych, 

należy uwzględnić charakter pracy na poszczególnych placach 

budowy, umiejętności i zakres wiedzy operatora, a także wy-

posażenie maszyny. Istotną rzeczą jest również stan technicz-

ny maszyny, który bezsprzecznie wpływa na bezpieczeństwo 

pracownika.

Na stanowisku pracy operatora maszyny do robót ziemnych moż-

liwe są do zidentyfi kowania zarówno zagrożenia fi zyczne oraz 

zagrożenia chemiczne, jak i zagrożenia biologiczne oraz zagrożenia 

psychofi zyczne.

Ponadto ważny jest fakt poinformowania operatora maszyn do ro-

bót ziemnych o infrastrukturalnych instalacjach podziemnych 

zlokalizowanych w obszarze prowadzenia prac (tzw. uzbrojenie te-

renu), a użytkowanie maszyn do robót ziemnych ma się odbywać 

na terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych 

i gruntowych. 
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Tab. 2. Charakterystyka stanowiska pracy operatora maszyny do robót ziemnych

Lp. Stanowisko Operator maszyny do robót ziemnych

1. Granice obiektu • plac budowy

2. Opis stanowiska
• kabina operatora

• plac budowy

3. Stosowane maszyny, narzędzia i materiały

• maszyna do robót ziemnych

• narzędzia ręczne (młotek; klucze – oczkowe, płaskie, imbusowe; wkrętaki; smarownica itp.)

• paliwo, płyny eksploatacyjne, smary stałe

4. Stosowane środki

• odzież robocza w odpowiednim sorcie sezonowym

• rękawice ochronne

• obuwie z podnoskiem stalowym

• środek ochrony słuchu

• kask ochronny

• okulary ochronne

5. Wykonywane zadania

• odspajanie gruntu

• realizacja wykopów punktowych i liniowych

• załadunek urobku na środek transportu

• spryzmowanie urobku lub materiałów sypkich

• zasypanie wykopów

• asysta przy transporcie maszyny pomiędzy miejscami realizacji prac

6. Osoby pracujące na stanowisku • pracownik pełnoletni posiadający uprawnienia operatora

Rys. 2. Wnętrze kabiny operatora współczesnej koparkoładowarki [4]
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