
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 2018/06/15/10401/180741

Cena netto 800,00 zł Cena brutto 800,00 zł
Cena netto za godzinę 27,59 zł Cena brutto za

godzinę
27,59

Usługa z możliwością dofinansowania Tak

Liczba godzin usługi 29

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-06-20 Termin zakończenia
usługi

2018-07-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-06-16 Termin zakończenia
rekrutacji

2018-06-20

Maksymalna liczba uczestników 10

Kategoria główna KU Zawodowe

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty: 
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO
9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie
usług szkoleniowych

Obsługa wózków jezdniowych o
napędzie silnikowym z wymianą butli
gazowych w wózkach zasilanych
gazem

Informacje o usłudze

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie


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?

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?
- zaświadczenie wydane na podstawie &18 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych , zaświadczenie kwalifikacyjne do
obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii
II WJ0 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
w Białymstoku 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak

Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do kontaktu Małgorzata
Kulągowska

Telefon

E-mail elk@zdz.bialystok.pl

Cel edukacyjny
Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych o napędzie
silnikowym z wyłączeniem specjalizowanych.

Ramowy program usługi
1. Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych - 1 godz.

2. Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne - 2 godz.

3. Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego - 3 godz.

4. Budowa układu jezdnego wózka - 2 godz.

 5. Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów - 2 godz.

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Cel usługi

Szczegółowe informacje o usłudze

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


6. Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego - 2 godz.

7. Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych - 2 godz.

8. Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy - 1 godz.

9. Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu - 2 godz.

10. Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych - 2 godz.

11. Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych - 3 godz.

12. Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków - 2 godz.

13. Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru - 1 godz.

14. Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym - 10 godz. ( na
osobę) - max 3 jednocześnie 

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania kwalifikacji uprawniających do kierowania,
obsługi i wykonywania prac ładunkowych na wózkach jezdniowych napędzanych silnikiem, za wyjątkiem
wózków specjalizowanych 

- nabycie wiedzy i umiejętności do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wymiany butli gazowych w
wózkach jezdniowych zasilanych gazem, za wyjątkiem wózków specjalizowanych

Grupa docelowa
Wszyscy spełniający poniższe warunki:

- ukończone 18 lat

- minimum ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum

- dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym

Materiały dydaktyczne
zeszyt

długopis

podręcznik ,,Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych" Kazimierz Buczek - Wydawnictwo
KaBe

 

Informacje dodatkowe
Termin egzaminu przed Komisją UDT został wyznaczony przez UDT w Białymstoku na dzień 20 grudnia
2017 r. - godzina do ustalenia. 

Cena kursu obejmuje:

- szkolenie 35 godz.



- egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego

Harmonogram

LP Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1 Podstawy prawne dotyczące
użytkowania wózków jezdniowych

2018-06-
20

16:00 16:45 0:45

2 Podział wózków jezdniowych i ich
parametry eksploatacyjne

2018-06-
20

16:45 18:15 1:30

3 Budowa układu jezdnego wózka 2018-06-
20

18:30 20:00 1:30

4 Stateczność i zdolność udźwigowa
wózka podnośnikowego

2018-06-
21

16:00 18:15 2:15

5 Mechanizmy podnoszenia wózka
podnośnikowego i wymagania wobec
ich elementów

2018-06-
21

18:30 20:00 1:30

6 Układ hydrauliczny wózka
podnośnikowego

2018-06-
22

16:00 17:30 1:30

7 Urządzenia zabezpieczające w
wózkach jezdniowych

2018-06-
22

17:45 19:15 1:30

8 Czynności obsługowe przed
rozpoczęciem pracy

2018-06-
22

19:15 20:00 0:45

9 Czynności obsługowe podczas pracy
wózkiem jezdniowym i po jej
zakończeniu

2018-06-
23

08:00 09:30 1:30

10 Zasady eksploatacji wózków
jezdniowych zasilanych gazem -
wymiana butli gazowych

2018-06-
23

09:45 12:00 2:15

11 Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy
obsłudze wózków

2018-06-
23

12:15 13:45 1:30

12 Procedury postępowania w przypadku
nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku
lub pożaru

2018-06-
23

13:45 14:30 0:45

13 Praktyczne czynności obsługowe i
jazda wózkiem jezdniowym
podnośnikowym

2018-07-
02

08:00 13:00 5:00



Imię i nazwisko Ryszard Moroz

Obszar specjalizacji mechanizacja

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:
Zajęcia teretyczne - Ełk, ul. Armii Krajowej
43 Zajęcia praktyczne - Ełk, ul. Armii
Krajowej 44 - plac manewrowy

Warunki logistyczne:

Laboratorium komputerowe,Udogodnienia
dla osób z niepełnosprawnościami,Wi-fi

14 Praca wózkiem jezdniowym w
warunkach szczególnych

2018-07-
05

08:00 09:45 1:45

15 Praktyczne czynności obsługowe i
jazda wózkiem jezdniowym
podnośnikowym

2018-07-
05

10:00 15:00 5:00

LP Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę

Lokalizacja usługi
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