
OGÓLNA INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE BETONIARKI 
 
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRACY PRZY BETONIARCE: 
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu),  
- przejście instruktażu stanowiskowego przed przystąpieniem do pierwszej pracy, 
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy oraz dobry stan psychomotoryczny, 
- kompletny strój roboczy bez luźnych, zwisających części z uwagi na występujący ruch 
obrotowy, 
- spięte włosy i zdjęta biżuteria (łańcuszki, bransoletki, zegarek, pierścionki, kolczyki). 
 

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:  
- zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi betoniarki, 
- zaplanować kolejne czynności oraz przygotować miejsce i sprzęt do wykonania prac, 
- sprawdzić stan techniczny betoniarki: stan instalacji elektrycznej, osłon, bębna (zasobnika),  
- betoniarkę ustawić na równym i stabilnym podłożu tak, aby nie przemieszczała się 
w czasie pracy, 
- przygotować niezbędne środki ochrony osobistej,  
- próbnie uruchomić betoniarkę i sprawdzić jakość jej działania, 
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast prowadzącemu zajęcia. 
 

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY:  
ZABRANIA SIĘ: 

- obsługiwać urządzenia bez przejścia instruktażu i zgody nauczyciela,  
- używać maszyny bez wymaganego zerowania,  
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z betoniarki, 
- wznawiać pracę niesprawnej betoniarki bez usunięcia awarii, 
- wsypywać/wlewać składników mieszanki do bębna w czasie pracy betoniarki, 
- przechowywać na stanowisku pracy narzędzia i materiały w ilościach większych od wynikających z potrzeb 
technologicznych, 
- oddalać się od betoniarki będącej w ruchu bez jej wyłączenia i odłączenia od źródła zasilania,  
- dopuszczać do uruchomienia betoniarki przez osoby nieuprawnione, 
- dokonywać napraw, smarowania i czyszczenia betoniarki będącej w ruchu lub podłączonej do prądu, 
- pozostawiać wyłączoną betoniarkę z bębnem wypełnionym mieszanką betonową lub zaprawą. 
 

NAKAZUJE SIĘ: 
- używać narzędzi sprawnych, prawidłowo oprawionych jak np.: łopaty, młotki, przecinaki,  
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, zwłaszcza przy 
przenoszeniu i przewożeniu składników oraz mieszanki, 
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając 
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i osób w pobliżu, 
- utrzymywać porządek na stanowisku pracy, a rozlaną mieszankę natychmiast usuwać, 
- przyłączać/odłączać betoniarkę do źródła energii oraz uruchamiać/wyłączać suchymi rękoma,  
- używać wymagane środki ochrony osobistej, 
- przestrzegać technologii wykonywania mieszanki betonowej lub zaprawy.  
 

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: 
- wyłączyć maszynę wyłącznikiem (również głównym) oraz odłączyć przewód zasilający od gniazda, 
- uporządkować stanowisko pracy oraz odłożyć na miejsce narzędzia i sprzęt ochronny. 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 
- o wadach i/lub uszkodzeniach betoniarki należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela,  
- jeśli uszkodzenie betoniarki stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie zatrzymana, odłączona 
od zasilania i należy ją oznakować w widoczny sposób, 
- obowiązkowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, 
- zgłaszać każdy wypadek, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpiło zdarzenie. 
 

ZALECANE JEST SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA SPRZĘTU 
 

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp 
i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, lub gdy wykonywana przez niego 
praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, 
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 
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BETONIARKA (MIESZARKA) 
 

Betoniarka to urządzenie budowlane, które służy do mieszania składników 
betonów i zapraw, takich jak: cement, woda, kruszywo drobne, kruszywo grube oraz 
dodatki w krótkim cyklu roboczym w celu utworzenia jednorodnej masy (mieszanki 
betonowej lub zaprawy) o założonej konsystencji. 
Betoniarki można podzielić ze względu na: 
- kształt mieszalnika: betoniarki kielichowe i bębnowe, 
- sposób przemieszczania: betoniarki stałe, przenośne i samochodowe, 
- sposób pracy: betoniarki o działaniu ciągłym i o działaniu okresowym. 

W czasie zajęć używane są betoniarki wolnospadowe. W ich mieszalnikach 
znajdują się 2 lub 3 mieszadła (łopaty). W czasie ruchu obrotowego mieszalnika 
mieszadła unoszą składniki mieszanki, które spadają, by znów zostać uniesione. 
Przed praca zaleca się zmoczenie wnętrza mieszalnika oraz dozowanie składników 
w taki sposób, by nie odkładały się one na jego powierzchni. 
 
Ogólną budowę jednej z używanych w czasie zajęć betoniarek przedstawiono poniżej. 
 

 
PAMIĘTAJ! BETONIARKA JEST URZĄDZENIEM ELEKTRYCZNYM. 

NIEWŁAŚCIWE JEJ UŻYWANIE GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM. 
UŻYWAJ BETONIARKI TYLKO POD NADZOREM OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA. 
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