Operator wózków jezdniowych kat. 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

2019/10/04/10626/467853

Cena netto

900,00 zł

Cena brutto

900,00 zł

Cena netto za godzinę

23,68 zł

Cena brutto za
godzinę

23,68

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

38

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-12

Termin zakończenia
usługi

2019-11-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-07

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-08

Maksymalna liczba uczestników

28

Kategoria główna KU

Techniczne

Kategorie dodatkowe KU

Usługi

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?
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
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów
potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w
zawodzie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości

Osoba do kontaktu

Anna Nowak

E-mail

a_nowak@kswp.org.pl

Telefon

+48 41 260 46 16

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie przez uczestnika w wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z
zakresu bezpiecznej obsługi wózka jezdniowego unoszącego. Po ukończeniu kursu uczestnik
nabędzie następującą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne: Wiedza: - Zna
dokumentację techniczną dopuszczającą urządzenie transportu bliskiego do użytku - Zna warunki
nabywania kwalifikacji do obsługi wózka jezdniowego oraz organ wydający decyzję odnośnie
dopuszczenia do użytku urządzeń transportu bliskiego oraz organ nadzorujący badania techniczne. Zna zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej. - Zna budowę i zasadę działania wózków jezdniowych podnośnikowych,
pozwalające na ich prawidłową eksploatację - Zna typowe dokumentacje techniczne i instrukcje
dotyczące użytkowania sprzętu, - Zna przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska na zajmowanym stanowisku, - Zna zasady i metody
udzielania pomocy przedmedycznej w razie wypadku. Umiejętności: - Organizuje własne stanowisko
pracy, dba o porządek w miejscu pracy, - Dobiera i stosuje odpowiednie środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej - Obsługuje wózek jezdniowy zgodnie z przeznaczeniem oraz stosuje poznane metody
oraz techniki obsługi i manewrowania urządzeniem w praktyce, - Wykonuje powierzone zadania
zawodowe zgodnie z zasadami ergonomii i ładunkoznawstwa, - Stosuje zasady, przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na swoim
stanowisku pracy, - Przewiduje skutki podejmowanych działań na podstawie poznanych zasad
bezpiecznej obsługi wózka jezdniowego i jego osprzętu, - potrafi udzielić pierwszej pomocy
przedmedycznej w razie wypadku. Kompetencje: - Komunikuje się z przełożonymi i
współpracownikami, - Przestrzega zasad współżycia społecznego, zasad kultury i etyki zawodowej, Dokonuje samooceny pracy własnej, - Potrafi radzić sobie ze stresem, - Ponosi odpowiedzialność za
podejmowane działania.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Ogólne informacje o dozorze technicznym, przepisach prawnych oraz wymaganiach
kwalifikacyjnych dla osób obsługujących wózki jezdniowe (2 godz.)
2. Ogólne informacje na temat urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
(3 godz.)
3. Zapoznanie z terminem wózek jezdniowy. Rodzaje i typy stosowanych wózków jezdniowych –
podział i możliwości (1 godz.)
4. Budowa wózka jezdniowego (8 godz.) - omówienie zagadnień związanych z:
- budową i funkcjonowaniem poszczególnych elementów zespołów
-budową i funkcjonowaniem urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych i ostrzegawczych
- budowąi wyposażeniem stanowiska kierowcy
1. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami (1 godz.)
2. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - przemieszczanie jednostek ładunkowych, zasady ich
składowania i układania; dobór wózka jezdniowego do ładunku lub budowli magazynowych,
udźwig, nośność, siła uciągu; stabilność oraz stateczność ładunków. (1 godz.)
3. Wiadomości z zakresu BHP (11 godz.) - zagrożenia pojawiające się na stanowisku pracy

magazyniera. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe, proste środki gaśnicze. Obowiązki pracownika
magazynu w chwili powstania pożaru. Wpływ stateczności i stabilności wózka jezdniowego na
bezpieczeństwo na terenie magazynu. bezpieczne poruszanie się wózkami jezdniowymi po
zakładzie pracy: po drogach oraz pomieszczeniach zamkniętych. Bezpieczna obsługa oraz
wymiana butli gazowych.
4. Zajęcia praktyczne 10 godz.
Program nauczania nr UDT/07/PS/010/2018

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza
Uczestnik szkolenia:
- Zna dokumentację techniczną dopuszczającą urządzenie transportu bliskiego do użytku
- Zna warunki nabywania kwaliﬁkacji do obsługi wózka jezdniowego oraz organ wydający decyzję
odnośnie dopuszczenia do użytku urządzeń transportu bliskiego oraz organ nadzorujący badania
techniczne.
- Zna zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz
indywidualnej i zbiorowej.

środki ochrony

- Zna budowę i zasadę działania wózków jezdniowych podnośnikowych, pozwalające na ich prawidłową
eksploatację
- Zna typowe dokumentacje techniczne i instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu,
- Zna przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska na zajmowanym stanowisku,
- Zna zasady i metody udzielania pomocy przedmedycznej w razie wypadku,

Umiejętności:
Uczestnik szkolenia:
- Organizuje własne stanowisko pracy, dba o porządek w miejscu pracy,
- Dobiera i stosuje odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
- Obsługuje wózek jezdniowy zgodnie z przeznaczeniem oraz stosuje poznane metody oraz techniki
obsługi i manewrowania urządzeniem w praktyce,
- Wykonuje powierzone zadania zawodowe zgodnie z zasadami ergonomii i ładunkoznawstwa,
- Stosuje zasady, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska na swoim stanowisku pracy,
- Przewiduje skutki podejmowanych działań na podstawie poznanych zasad bezpiecznej obsługi wózka
jezdniowego i jego osprzętu,
- potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku.
Kompetencje:
Uczestnik szkolenia:
- Komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami,

- Przestrzega zasad współżycia społecznego, zasad kultury i etyki zawodowej,
- Dokonuje samooceny pracy własnej,
- Potrafi radzić sobie ze stresem,
- Ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania.

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwaliﬁkacje i kompetencje operatora wózków
jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w zakresie kategorii II WJO (tj.
wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych).

Opis warunków uczestnictwa
- Ukończone 18 lat
- Zaświadczenie
profilaktycznych,

lekarskie

wystawione

przez

lekarza uprawnionego

do

wykonywania badań

- Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu Kierowca/operator
wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
- Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę na stronie Bazy Usług Rozwojowych.

Materiały dydaktyczne
Każdy uczestnik usługi otrzyma:
- drukowane materiały szkoleniowe, autorskie przygotowane przez Wykładowcę,
- przybory do notowania

Informacje dodatkowe
Czas trwania usługi: 38 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych).
Zajecia praktyczne w grupach 4 osobowych.
W cenie usługi zawarty jest koszt przeprowadzenia szkolenia, materiały dydaktyczne i piśmiennicze,
imienne Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Cena szkolenia zawiera także opłatę egzaminacyjną UDT.
Planowany termin egzaminu: 26.11.2019 r.

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

1. Wiadomości o dozorze technicznym
2. Ogólne wiadomości o urządzeniach
transportu bliskiego 3. Typy
stosowanych wózków jezdniowych

2019-1112

14:00

18:30

4:30

2

1. Budowa wózków jezdniowych
podnośnikowych

2019-1113

13:00

19:00

6:00

3

1. Czynności operatora przed
rozpoczeciem pracy i po zakonczeniu
pracy 2. Czynnosci operatora w czasie
pracy wózkami 3. Wiadomosci z zakresu
ładunkoznawstwa 4. Wiadomości
wstępne z zakresu BHP

2019-1114

15:00

18:00

3:00

4

1. Wiadomości z zakresu BHP

2019-1115

15:00

18:00

3:00

5

1. Wiadomości z zakresu BHP

2019-1118

14:00

18:30

4:30

6

1. Zajęcia praktyczne

2019-1119

14:00

18:30

4:30

7

1. Zajęcia praktyczne

2019-1120

15:00

18:00

3:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Andrzej Byczek

Obszar specjalizacji

Specjalista ds. szkoleń: urządzenia transportu
bliskiego

Doświadczenie zawodowe

Od 2008 r. Specjalista ds. BHP Od 2014 r. –
realizacja szkoleń z zakresu urządzeń transportu
bliskiego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Całokształt zagadnień oraz wiedzy związanej z
eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych, w
tym poddozorowych urządzeń transportu
bliskiego (UTB), wiedza i umiejętności
wykładowcy wynikają z posiadanego
wykształcenia kierunkowego oraz wieloletniego
doświadczenia. Szkolenia prowadzi od 2014 r.

Wykształcenie

Wyższe magisterskie

Lokalizacja usługi
Adres:
Stanisława Staszica 2A
26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Miejsce praktyki – plac manewrowy ul.
Piłsudskiego 124, Końskie

Warunki logistyczne:

