Szkolenie przygotowawcze do
egzaminu sprawdzającego kwalifikacje
w zakresie obsługi wózków
jezdniowych podnośnikowych
kategorii II WJO
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/15/38218/429086

Cena netto

675,00 zł

Cena brutto

675,00 zł

Cena netto za godzinę

45,00 zł

Cena brutto za
godzinę

45,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

15

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-23

Termin zakończenia
usługi

2019-10-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-07-22

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

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?
prowadzi do uzyskania kwalifikacji w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z
napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 poz. 47)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Ochrona Pracy Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Osoba do
kontaktu

Sławomir Witek

E-mail

slawomir.witek@ochronapracy.com

Telefon

+48 608 354
681

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności niezbędnych do uzyskania w drodze egzaminu kwalifikacji
operatora wózków jezdniowych

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących potwierdzić lub uzyskać kwaliﬁkacje i kompetencje
operatora wózka jezdniowego posnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia w zakresie

wategorii II WJO. Program składa się z dwóch części:
1) Część teoretyczna (czas trwania: 9 h):
a) omówienie typów stosowanych wózków podnośnikowych;
b) budowa wózków jezdniowych podnośnikowych;
c) omówienie czynności operatora wózka przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy;
d) widomości z zakresu tgowaroznawstwa, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
e) wiadomości o dozorze technicznym;

2) Część praktyczna (czas trwania: 6 h):
a) praktyczna nauka jazdy;
b) przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanej z wymianą butli (CNG lub LPG);
c) próbne wykonanie wymiany butli oraz samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora;
d) podsumowanie szkolenia oraz omówienie i ocena przebiegu czynności wykonanych przez operatora;

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem szkolenia będzie przygotowanie uczestnika do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu
przed właściwa komisją kwaliﬁkacyjną UDT i zuyskanie uprawnień operatora wózków jezdniowych i
podnośnikowych. Uczestnik pozna aktualne wymagania prawne, organizacyjne, techniczne i
technologiczne niezbędne do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych podnośnikowych.

Grupa docelowa
Osoby, które chcą uzyskać kwaliﬁkacje operatorów wózków jezdniowych, podnośnikowych oraz osoby,
które posiadają aktualne imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi podnośnikowymi,
które w terminach wskazanych w treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 47) są zobligowane zaktualizować posiadane kwaliﬁkacje w drodze egzaminu
przeprowadzonego przez właściwą komisję kwalifikacyjną UDT.

Opis warunków uczestnictwa
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe (lub gimnazjalne) oraz stan zdrowia
pozwalający na potwierdzenie zdolności do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego
podnośnikowego.

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Omówienie typów stosowanych wózków
podnośnikowych. Budowa wózków
jezdniowych podnośnikowych.
Omówienie czynności operatora wózka
przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po
zakończeniu pracy.

2019-0729

08:00

14:00

6:00

2

Wiadomości z zakresu towaroznawstwa,
wiadomości z zakresu bhp, wiadomości
o dozorze technicznym. Praktyczna
nauka jazdy.

2019-0730

08:00

14:00

6:00

3

Przygotowanie kierowcy do wykonania
wymiany butli (CNG lub LPG),
prezentacja i próbna wymiana butli oraz
samodzielna wymiana butli pod okiem
instruktora. Podsumowanie szkolenia
oraz omówienie i ocena przebiegu
czynności wykonanych przez operatora.

2019-0731

08:00

11:00

3:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Janusz Grudniewski

Obszar specjalizacji

obsługa, konserwacja urządzeń transportu
bliskiego

Doświadczenie zawodowe

uprawniony operator, konserwator, instruktor
praktycznej nauki obsługi urządzeń transportu
bliskiego, w tym wózków jezdniowych
podnośnikowych o mechanicznym napędzie
unoszenia, posiada kwalifikacje pedagogiczne

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

wykładowca, instruktor organizowanych szkoleń
w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi

Adres:
Romana Rybarskiego 1
32-640 Zator, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

