OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z
POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA KAT. II S w tym
bezprzewodowo
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

2019/07/29/10770/436043

Cena netto

699,00 zł

Cena brutto

699,00 zł

Cena netto za godzinę

46,60 zł

Cena brutto za
godzinę

46,60

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

15

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-18

Termin zakończenia
usługi

2019-11-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-15

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Techniczne

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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM
KSZTAŁCENIA

Osoba do kontaktu

Katarzyna Panek

E-mail

office@eckprestige.pl

Telefon

32 738 51 90

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu eksploatacji suwnicy ogólnego przeznaczenia kat. II
S oraz zasad bezpiecznej pracy suwnicą. Pozna czynności operatora suwnicy przed podjęciem pracy,
w trakcie pracy i po pracy oraz czynności zabronione operatorowi podczas pracy. Uczestnik nabędzie
umiejętności bezpiecznej obsługi suwnicy kat. II S. Uczestnik będzie potrafił zastosować nabytą
wiedzę w praktyce, będzie umiał samodzielnie obsługiwać suwnice ogólnego przeznaczenia kat. II S.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program szkolenia uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego
1. Wiadomości o dźwignicach
2. Wiadomości o dozorze technicznym
3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
4. Zawiesia i sprzęt pomocniczy
5. Eksploatacja
6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

7. Zajęcia praktyczne
Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy
postępy uczestników. W ostatnim dniu
szkolenia przeprowadzamy egzamin
w ew nętrz ny. Konsultacja indywidualna
dla
każdego
uczestnika,
który
potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu eksploatacji suwnicy ogólnego
przeznaczenia oraz zasad bezpiecznej pracy. Pozna czynności operatora suwnicy przed podjęciem
pracy, w trakcie pracy i po pracy oraz czynności zabronione operatorowi podczas pracy.
Uczestnik nabędzie umiejętności bezpiecznej obsługi suwnicy kat. II S. Uczestnik będzie potraﬁł
zastosować nabytą wiedzę w praktyce, będzie umiał samodzielnie obsługiwać suwnice ogólnego
przeznaczenia kat. II S.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku
hakowego.
Po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisja UDT uczestnik zdobędzie zaświadczenie kwalifikacyjne
uprawniające do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia kat. II S sterowanych z poziomu roboczego.

Grupa docelowa
Na kurs zapraszamy zarówno pracowników firm i przedsiębiorstw, jak również osoby indywidualne.

Opis warunków uczestnictwa
ukończenie 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
zalecane zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na
stanowisku operatora suwnicy

Materiały dydaktyczne
skrypt szkoleniowy, notatniki, długopis

Informacje dodatkowe
Cena promocyjna 699,00 zł brutto.
Podana wyżej cena zawiera:
koszty organizacji szkolenia
materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z
POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA KAT. II S w tym
bezprzewodowo

2019-1118

08:00

13:00

5:00

2

OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z
POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA KAT. II S w tym
bezprzewodowo

2019-1119

08:00

13:00

5:00

3

OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z
POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA KAT. II S w tym
bezprzewodowo

2019-1120

08:00

13:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jacek Szówka

Obszar specjalizacji

Transport wewnątrzzakładowy, prowadzi
szkolenia na obsługę i konserwację urządzeń
transportu bliskiego. Ukończył kurs
pedagogiczny dla wykładowców Pozaszkolnych
Form Kształcenia.

Doświadczenie zawodowe

Od 24 lat zawodowo związany z transportem
wewnątrzzakładowym. Swoje wieloletnie
doświadczenie jako operator i konserwator
obecnie przekazuje prowadząc szkolenia na
obsługę jak i konserwację urządzeń transportu
bliskiego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Jest cenionym wykładowcą z tematyki
obejmującej szkolenie, jak i praktykiem czynnym
zawodowo. Ukończył kurs pedagogiczny dla
wykładowców Pozaszkolnych Form Kształcenia.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi

Adres:
Wyzwolenia 24
43-190 Mikołów, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie odbędzie się w Mikołowie w
siedzibie PRESTIGE Europejskiego Centrum
Kształcenia przy ulicy Wyzwolenia 27,
gdzie dla Państwa komfortu mieści się
parking
oraz
nowoczesny
„Smart
Parking”,
czyli
wielopoziomowy,
automatyczny parking - winda.

Warunki logistyczne:

