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

Wózki jezdniowe podnośnikowe z
mechanicznym napędem podnoszenia
z wyłączeniem wózków z
wysięgnikiem oraz wózków z osobą
obsługującą podnoszoną wraz z
ładunkiem z egzaminem UDT w
Jastrowiu
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?
Sposób dofinansowania

Tak
wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/10/7392/470384

Cena netto

580,00 zł

Cena brutto

580,00 zł

Cena netto za godzinę

13,18 zł

Cena brutto za
godzinę

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

44

13,18

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-25

Termin zakończenia
usługi

2019-12-04

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-25

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

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?
Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Dozoru
Technicznego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
UDT
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
UDT
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu
zawodowego, uprawniony do wydawania
dokumentów potwierdzających kwalifikację na
podstawie ustawy lub rozporządzenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do kontaktu

Alina Czerwińska

E-mail

kursy@zdz.poznan.pl

Telefon

723 405 247

Cel usługi
Cel edukacyjny
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy
obsłudze wózków jezdniowych.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Typy stosowanych wózków jezdniowych
Budowa wózków jezdniowych
Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
BHP
Wiadomości o dozorze technicznym
Zajęcia praktyczne
Bezpieczna wymiana butli

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent kursu zna:
zasady i kryteria podziału wózków,
budowę wózków, z uwzględnieniem zachodzących w nich zjawisk fizycznych i chemicznych oraz
rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i eksploatacji,
możliwe zagrożenia związane z eksploatacją wózka i wykorzystywanym źródłem energii oraz
sposoby zapobiegania im,
skutki przebywania w wymuszonej pozycji ciała,
zakres czynności do wykonania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz
w trakcie kierowania wózkiem,
zasady bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem palnym oraz przepisy obowiązujące
przy ich magazynowaniu i użytkowaniu,
rodzaje jednostek ładunkowych oraz zasady ich bezpiecznego przewożenia i składowania,
znaki bezpieczeństwa w zakładach pracy i oznakowanie ładunków,
zakres stosowania Ustawy o dozorze technicznym, procedury nadzoru nad urządzeniami
technicznymi oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane uzyskaniem kwaliﬁkacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z
napędem silnikowym.

Opis warunków uczestnictwa
ukończone 18 lat
stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych

Informacje dodatkowe
Zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego realizacja godzin na kursie:
- zajęcia teoretyczne realizowane w grupie - łącznie 25 godzin szkolenia,
- zajęcia praktyczne realizowane indywidualnie po 5 godzin/os.

łącznie dla jednego słuchacza 30 godzin kursu.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Kazimierz Kupidur

Obszar specjalizacji

transport i logistyka

Doświadczenie zawodowe

Praca w firmach transportowych

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzenie szkoleń od 10 lat

Wykształcenie

średnie techniczne

Lokalizacja usługi
Adres:
Browarna 19
78-600 Jastrowie, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

