Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Obsługa wózków podnośnikowych z
mechanicznym napędem podnoszenia
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/05/21/9013/404656

Cena netto

650,00 zł

Cena brutto

650,00 zł

Cena netto za godzinę

18,57 zł

Cena brutto za
godzinę

18,57

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

35

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-06-01

Termin zakończenia
usługi

2019-06-23

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-05-31

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której
mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)

Zakres tematyczny

język niemiecki dla początkujących 128
godz., język angielski dla
średniozaawansowanych 128 godz.,
obsługa komputera w środowisku
Windows 88 godz., pracownik obsługi
hotelu recepcjonista 144 godz.,
kosmetyczka 232 godz., profesjonalny
sprzedawca 110 godz., administrator sieci
komputerowych 72 godz., język angielski
dla początkujących z obsługą programów
komputerowych 152 godz.

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje
do egzaminu teoretycznego i praktycznego
przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru
Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku
skutkuje otrzymaniem Zaświadczenia
Kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru
Technicznego.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do
wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw.
uprawnienia stanowiskowe, np.: operator
koparki) i został wydany po przeprowadzeniu
walidacji?
Uzyskanie Zaświadczenia Kwalifikacyjnego
uprawnia do obsługi urządzeń transportu
bliskiego kat. II WJO

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Kielcach

Osoba do kontaktu

Mariola Strączek

E-mail

mstraczek@zdz.kielce.pl

Telefon

609 678 553

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji
wymaganych przy obsłudze wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz
uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi wózków jezdniowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Lp.

Blok tematyczny
Wiadomości o przepisach prawnych
1. dozoru technicznego

Liczba godzin
3

Ogólne wiadomości na temat urządzeń
2. transportu bliskiego

3

Budowa wózków jezdniowych z
3. mechanicznym napędem podnoszenia

7

Zasady bezpiecznej eksploatacji
4. urządzeń zasilanych gazem (LPG)

2

Obsługa i praca wózkiem jezdniowym z
5. mechanicznym napędem podnoszenia

4

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy
6. obsłudze wózków jezdniowych z
mechanicznym napędem podnoszenia

4

Procedura postępowania przy
niebezpiecznym uszkodzeniu i
7. nieszczęśliwym wypadku przy pracy
wózkiem jezdniowym z mechanicznym
napędem podnoszenia

2

8. Zajęcia praktyczne

10
Razem:

35

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent będzie umiał:
wykonywać czynności obsługowe przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej
zakończeniu
sterować mechanizmami wózka jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia
sprawdzać działanie urządzeń zabezpieczających
przestrzegać w pracy przepisów i zasad bhp
właściwie postępować w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
udzielać pierwszej pomocy w razie wypadków
Absolwent bedzie znał:
wymagania kwalifikacyjne dla osób obslugujących urzadzenia transportu bliskiego podlegające
dozorowi technicznem
rodzaje urządzeń transportu bliskiego
urządzenia zabezpieczające
pracę w warunkach specyficznych
warunki bezpicznej pracy
bhp przy obsłudze wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
budowe i działnie wózka jezdniowego z mwechanicznym napędem podnoszenia

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych, które chcą wykonywać zadania operatora wózków
jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu.

Opis warunków uczestnictwa
osoby pełnoletnie
stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych,
potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Materiały dydaktyczne

skrypt "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych"
zeszyt
długopis

Informacje dodatkowe
Kurs obejmuje 35 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin
zajęć praktycznych.
Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu " Obsługa wózków podnośnikowych z
mechanicznym napędem podnszenia" oraz po zdanym egzamnie Państwowym Zaświadczenie
kwalifikacyjne UDT.
Budynek posiada odpowiednią infrastrukturę, w tym sale wykładowe wyposażone w miejsca siedzące i
stoliki, sprzęt audiowizualny zestaw do prezentacji multimedialnych, ﬂipcharty. Budynek jest
wyposażony w odpowiednią ilość pomieszczeń socjalnych, szatnie i WC. Ośrodek posiada własny plac
manewrowy.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Wojska Polskiego 31
28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Budynek
OKZ
posiada
odpowiednią
infrastrukturę, w tym sale wykładowe
wyposażone w miejsca siedzące i stoliki,
sprzęt
audiowizualny,
zestaw
do
prezentacji multimedialnych, ﬂipcharty.
Budynek jest wyposażony w odpowiednią
ilość pomieszczeń socjalnych, szatnię i
WC.

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

