Koparki jednonaczyniowe, wszystkie,
klasa I - Kierunek Kariera Zawodowa
Usługa archiwalna
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

2019/08/21/12993/444980

Cena netto

615,00 zł

Cena brutto

615,00 zł

Cena netto za godzinę

15,00 zł

Cena brutto za
godzinę

15,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

41

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-14

Termin zakończenia
usługi

2019-10-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-14

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

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

Litwiński Transport - Sprzęt Budownictwo Sp z o.o.

Osoba do kontaktu

Kamil Pijanowski

E-mail

szkolenia@litwinski.pl

Telefon

601 485 336

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na operatorów koparki
jednonaczyniowej, wszystkie klasa I przygotowanie do samodzielnej pracy na koparkach
jednonaczyniowych bez ograniczenia.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w
koparkach jednonaczyniowych - 8 godzin lekcyjnych
Technologia i organizacja robot reliazowanych koparkami jednonaczyniowymi - 8 godzin
Zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi - 25 godzin lekcyjnych

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem kształcenia będzie przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na
operatora koparki jednonaczyniowej. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z przepisami
regulującymi prace operatora, pozna zasady rozwiązań kontsrukcyjnych stosowanych w koparkach.
Zdobędzie wiqadomości o technologii robót relizowanych koparkami jednonaczyniowymi. Będzie

wstanie samodzielnie wykonywać pracę operatora koparki. Pozna zasady działania podzespołów
maszyny. Będzie wstanie posługiwać się książką maszyny oraz dokumentację techniczno-ruchową.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowia osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwaliﬁkacji zawodowych i
zdobyciem uprawnień jako operator koparki jednonaczyniowej bez ograniczeń.
Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które mają ukończone szkolenie w zakresie III klasy uprawnień na
operatora koparki jednonaczyniowej.
Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Opis warunków uczestnictwa
Ukończony 18 rok życia
Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operator koparki jednonaczyniowej
Wykształcenie co najmniej podstawowe
Ukończone szkolenia dla operatorów koparki jednonaczyniowej z zakresu III klasy uprawnień (do 25 t)
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie sie
również na usługę egzaminacyjną przeprowadzoną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego. Egzamin jest wliczony w cenę szkolenia.

Materiały dydaktyczne
Podręcznik: "Operator koparki jednonaczyniowej"

Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa
EGZAMIN WYMAGANY
Egzamin przeprowadza Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Koszt egzaminu ujęty
jest w cenie szkolenia. Również wydanie uprawnień jest ujętę w cenie szkolenia.
Kursant nie ponosi kosztów badań lekarskich. Badania lekarskie zapewnia organizator szkolenia.
Zajęcia praktyczne będą prowadzone od 16.09.2019 r. do 19.09.2019 r. na poligonie ﬁrmy Litwiński.
Cżęść zajęć praktycznych będzie prowadzona indywidualnie.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne

2019-09-14

08:00

16:00

8:00

2

Zajęcia teoretyczne

2019-09-15

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Dariusz Śliwa

Obszar specjalizacji

Rozwiązania konstrukcyjne, proekologiczne oraz
zwiększające efektywność pracy stosowane w
koparkach jednonaczyniowych", "Technologia i
organizacja robót realizowanych koparkami
jednonaczyniowymi"

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykładowca na kursach operatorów od 6 lat

Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

Mieczysław Zelek

Obszar specjalizacji

Rozwiązania konstrukcyjne, proekologiczne oraz
zwiększające efektywność pracy stosowane w
koparkach jednonaczyniowych",

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca, instruktor 5 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

Krzysztof Pawłowski

Obszar specjalizacji

Instruktor na zajęciach praktycznych

Doświadczenie zawodowe

Operator maszyn - 10 lat., Instruktor praktycznej
nauki zawodu 2 lata

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor - 2 lata

Wykształcenie

Średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Św. Krzysztofa 5
33-312 Tęgoborze, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

