
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 2019/09/04/10401/450280

Cena netto 980,00 zł Cena brutto 980,00 zł
Cena netto za godzinę 27,22 zł Cena brutto za

godzinę
27,22

Usługa z możliwością dofinansowania Tak

Liczba godzin usługi 36

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-26 Termin zakończenia
usługi

2019-10-11

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-04 Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-26

Maksymalna liczba uczestników 10

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

Kierowca operator wózków
jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z
wyłączeniem specjalizowanych

Informacje o usłudze



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

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak

Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do kontaktu Małgorzata
Kulągowska

Telefon 876202610

E-mail elk@zdz.bialystok.pl

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania kwalifikacji przy
obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. W efekcie
szkolenia uczestnik będzie potrafił pracować z zastosowaniem zasad bezpiecznej pracy i BHP przy
obsłudze wózków, wymienić podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne, omówić
rodzaje czynności wykonywanych przed , podczas i po zakończeniu pracy wózkiem,
scharakteryzować pracę wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych, wymienić podstawowe
parametry eksploatacyjne poszczególnych typów wózków jezdniowych, scharakteryzować czynniki
eksploatacyjne mające wpływ na stateczność wózka jezdniowego, wymienić podstawowe elementy
konstrukcji wózka jezdniowego, komunikować w zespole; nabędzie kompetencje pracy w zespole i
wykonywania czynności w skupieniu.

Ramowy program usługi
1. Podział stosowanych wózków-3
2. Budowa wózków-6
3. Wiadomości z zakresu bhp-4
4. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy-12
5. Bezpieczne użytkowanie butli w tym ich bezpieczna wymiana-4
6. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa-3
7. Wiadomości o dozorze technicznym-2
8. Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych-10

 

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Cel usługi

Szczegółowe informacje o usłudze

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


Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Znał:

- zasady bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków,

- rodzaje czynności wykonywanych przed , podczas i po zakończeniu pracy wózkiem,

- zasady eksploatacji wózków zasilanych gazem,

- podstawowe elementy konstrukcji wózka jezdniowego,

- podział wozków jezdniowych na rodzaje, typy, odmiany,

- podstawowe parametry eksploatacyjne poszczególnych typów wózków jezdniowych,

- czynniki eksploatacyjne  mające wpływ na stateczność wózka jezdniowego,

- zasady komunikacji w zespole

Potrafił:

- omówić zasady bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków,

- wymienić podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne,

- omówić rodzaje czynności wykonywanych przed , podczas i po zakończeniu pracy wózkiem,

- scharakteryzować pracę wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych,

- wymienić podstawowe parametry eksploatacyjne poszczególnych typów wózków jezdniowych,

- scharakteryzować czynniki eksploatacyjne  mające wpływ na stateczność wózka jezdniowego,

- wymienić podstawowe elementy konstrukcji wózka jezdniowego,

-  pracować w zespole

-  wykonywać czynności w skupieniu

 

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane do osób pełnoletnich, które  zamierzają wykonywać pracę przy użyciu wózków
jezdniowych podnośnikowych w magazynach, zakładach produkcyjnych oraz do firm w których
pracownicy nie posiadają uprawnień do wykonywania pracy na wózkach.

 

Opis warunków uczestnictwa
Uczestnik powinien mieć:

- ukończone 18 lat

-zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku
obsługi wózków jezdniowych

 

 



Materiały dydaktyczne
-skrypt przygotowany przez wykładowcę

- zeszyt

- długopis

Harmonogram

LP Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1 Podział stosowanych wózków 2019-09-26 16:00 18:15 2:15

2 Budowa wózków 2019-09-26 18:30 20:45 2:15

3 Budowa wózków 2019-09-27 16:00 18:15 2:15

4 Wiadomości z zakresu
ładunkoznawstwa

2019-09-27 18:30 20:45 2:15

5 Czynności operatora przed, w
trakcie i po zakończeniu pracy

2019-09-30 16:00 18:15 2:15

6 Czynności operatora przed, w
trakcie i po zakończeniu pracy

2019-09-30 18:30 20:45 2:15

7 Czynności operatora przed, w
trakcie i po zakończeniu pracy

2019-10-01 16:00 18:15 2:15

8 Czynności operatora przed, w
trakcie i po zakończeniu pracy

2019-10-01 18:30 20:45 2:15

9 Wiadomości o dozorze technicznym 2019-10-02 16:00 17:30 1:30

10 Wiadomości z zakresu bhp 2019-10-02 17:30 18:15 0:45

11 Wiadomości z zakresu bhp 2019-10-02 18:30 20:45 2:15

12 Bezpieczne użytkowanie butli w tym
ich bezpieczna wymiana

2019-10-03 16:00 19:30 3:30

13 Zajęcia praktyczne, w tym wymiana
butli gazowych

2019-10-08 15:00 20:00 5:00

14 Zajęcia praktyczne, w tym wymiana
butli gazowych

2019-10-11 15:00 20:00 5:00

Osoby prowadzące usługę



Imię i nazwisko Marcin Petelski

Obszar specjalizacji Urządzenia transportu bliskiego

Doświadczenie zawodowe Od 2017 roku zajmuje sie konserwacją,
montażem oraz remontami wind, urządzeń dla
osób niepełnosprawnych, suwnic, cięgników,
dźwigów i podestów załadowczych
montowanych na pojazdach; świadczy usługi
konserwacji i montażu urządzeń w budynkach;
świadczy kompleksowe usługi dźwigowe –
począwszy od doradztwa technicznego w
zakresie doboru najlepszego rozwiązania
poprzez montaż, odbiór przez Inspektora UDT,
przekazanie do użytkowania wraz z wymaganą
dokumentacją techniczną i konserwację w czasie
eksploatacji.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług Od 2016 roku wykładowca na kursach obsługi
urządzeń transportu bliskiego

Wykształcenie Politechnika Białostocka; magister; tytuł:
przetwarzanie i uzyskiwanie energii elektrycznej
(2003)

Imię i nazwisko Moroz Ryszard

Obszar specjalizacji Urządzenia transportu bliskiego

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

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.

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

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

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Lokalizacja usługi
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