
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 2019/05/23/10401/405390

Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 100,00 zł
Cena netto za godzinę 28,95 zł Cena brutto za

godzinę
28,95

Usługa z możliwością dofinansowania Tak

Liczba godzin usługi 38

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-06-24 Termin zakończenia
usługi

2019-07-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-23 Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-24

Maksymalna liczba uczestników 6

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 zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Obsługa żurawi przenośnych (HDS)

Informacje o usłudze



Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak

Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do kontaktu Małgorzata
Kulągowska

Telefon +48 87 6202610

E-mail elk@zdz.bialystok.pl

Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku operatora żurawi przenośnych (HDS) poprzez
zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń; elementów i zespołów żurawi;
wyposażenia mechanicznego; wyposażenia elektrycznego; wyposażenia hydraulicznego; elementów
bezpieczeństwa i sygnalizacyjne stosowanych w żurawiach.; będzie potrafił prawidłowo wykonywać
czynności obsługowe i ładunkowe; nabędzie umiejętność pracy w zespole, zdolność realizacji celów,
odporność na stres, kulturę osobista adekwatną do wykonywanej w danym czasie pracy

Ramowy program usługi
Program szkolenia obejmuje 50 godziny dydaktycznych (45 minut)

1. Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych - 2

2. Budowa żurawi przenośnych -10

3. Obsługa żurawi przenośnych -14

4. Wiadomości o dozorze technicznym - 6

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 3

6. Zajęcia praktyczne - 15

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent szkolenia pozna: obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń; elementy i zespoły żurawi;
wyposażenie mechaniczne; wyposażenie elektryczne; wyposażenie hydrauliczne; elementy
bezpieczeństwa i sygnalizacyjne stosowane w żurawiach.

Będzie potrafił prawidłowo wykonywać czynności obsługowe i ładunkowe.

Nabędzie umiejętność  pracy w zespole, zdolność realizacji celów, odporność na stres, kulturę osobista
adekwatną do wykonywanej w danym czasie pracy. 

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Cel usługi

Szczegółowe informacje o usłudze

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10401


Grupa docelowa
Pracownicy firm

Opis warunków uczestnictwa
W szkoleniu może uczestniczyć tylko kandydat, który spełnia następujące warunki:
-ukończył 18 lat życia,
-posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
-posiada zdolność wykonywania czynności operatora przenośnych żurawi przeładunkowych
(potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań - badania psychologiczne)

Materiały dydaktyczne
Skrypt opracowany przez trenera

zeszyt

długopis

Informacje dodatkowe
Grupa minumum 3 osobowa

Imię i nazwisko Ryszard Moroz

Obszar specjalizacji mechanizacja

Doświadczenie zawodowe Instruktor zajęć praktycznych w Ośrodku
Szkolenia Zawodowego w Radomiu od 1986r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług Instruktor na kursie Operator walca w Ośrodku
Szkolenia Zawodowego w Radomiu od 1986r. i
Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ełku od
2010r.

Harmonogram

LP
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę



Wykształcenie Technikum Budowlano Drogowe w Białymstoku -
technik budowy uprawnienia pedagogiczne -
kurs pedagogiczny

Imię i nazwisko Ryuszard Jaśkowski

Obszar specjalizacji mechanizacja

Doświadczenie zawodowe wykładowca przedmiotów ogólno-technicznych i
specjalistycznych w Ośrodku Szkolenia
Zawodowego w Radomiu od 2013r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług wykładowca przedmiotów ogólno-technicznych i
specjalistycznych w Ośrodku Szkolenia
Zawodowego w Radomiu od 2013r. i w Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego od 2013r.

Wykształcenie Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie -
magisetr inżynier mechanizacji uprawnienia
pedagogiczne - kurs pedagogiczny

Adres:
Armii Krajowej 43
19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia teoretyczne w Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego w Ełku, ul.
Armii Krajowej 43. Zajęcia praktyczne na
placu manewrowym w Ełku, ul. Armii
Krajowej 42

Warunki logistyczne:

Wi-fi

Lokalizacja usługi
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