
Usługa - Obsługa wózków jezdniowych z
wymianą butli gazowych

Informacje o usłudze

Ramowy program usługi

1. Podział stosowanych wózków
2. Budowa wózków
3. Wiadomości z zakresu bhp
4. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy; Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych
5. Bezpieczne użytkowanie butli w tym ich bezpieczna wymiana
6. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
7. Wiadomości o dozorze technicznym
8. Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych
9. Egzamin

Jednostka zajęć wynosi 1 godzina= 45 minut

Harmonogram usługi

    

4.6/5 z 1457 ocen

Obsługa wózków jezdniowych z wymianą
butli gazowych
Numer usługi:  2022/01/26/10401/1298046

Dostawca usług:  Zakład Doskonalenia Zawodowego
Miejsce usługi:  Ełk
Dostępność:  Usługa otwarta
Forma świadczenia:  stacjonarna
Status usługi:  opublikowana  

PLN  
943,78 zł netto za osobę

943,78 zł brutto za osobę
26,22 zł netto za

osobogodzinę
26,22 zł brutto za

osobogodzinę

Rodzaj
Usługa szkoleniowa

Kategoria / Podkategoria
Techniczne / Pozostałe techniczne

Dofinansowanie
Tak

od 19.02.2022
do 28.02.2022

Sposób dofinansowania:
wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane do osób powyżej 18 roku życia, które wykonują lub
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.

Minimalna liczba uczestników: 3

Maksymalna liczba uczestników: 15

Data zakończenia rekrutacji: 18-02-2022

Liczba godzin usługi: 36

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług
szkoleniowych

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji zajęć Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin



Główny cel usługi

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do obsługi wózków jezdniowych oraz zdania egzaminu przed Urzędem
Dozoru Technicznego i uzyskanie kwalifikacji w zakresie wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem
podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy: 
- interpretuje podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków
- stosuje zasady bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
- charakteryzuje zasady, kryteria podziału i budowy wózków,

Podział stosowanych wózków 19-02-2022 08:30 10:45 02:15

Budowa wózków 19-02-2022 11:00 12:30 01:30

Budowa wózków 19-02-2022 12:45 15:00 02:15

Budowa wózków 20-02-2022 08:30 09:15 00:45

Wiadomości z zakresu bhp 20-02-2022 09:15 10:45 01:30

Wiadomości z zakresu bhp 20-02-2022 11:00 12:30 01:30

Czynności operatora przed, w
trakcie i po zakończeniu pracy;
Instrukcja bezpieczeństwa prac
transportowych

20-02-2022 12:45 14:15 01:30

Czynności operatora przed, w
trakcie i po zakończeniu pracy;
Instrukcja bezpieczeństwa prac
transportowych

20-02-2022 14:30 16:00 01:30

Bezpieczne użytkowanie butli w tym
ich bezpieczna wymiana 21-02-2022 16:00 17:30 01:30

Wiadomości z zakresu
ładunkoznawstwa 21-02-2022 17:45 20:00 02:15

Czynności operatora przed, w
trakcie i po zakończeniu pracy;
Instrukcja bezpieczeństwa prac
transportowych

22-02-2022 16:00 16:45 00:45

Wiadomości o dozorze technicznym 22-02-2022 17:00 18:30 01:30

Zajęcia praktyczne, w tym wymiana
butli gazowych 23-02-2022 16:00 18:15 02:15

Zajęcia praktyczne, w tym wymiana
butli gazowych 24-02-2022 16:00 18:15 02:15

Zajęcia praktyczne, w tym wymiana
butli gazowych 25-02-2022 16:00 19:00 03:00

Egzamin 28-02-2022 11:00 11:45 00:45



- rozróżnia rodzaje czynności wykonywanych przed , podczas i po zakończeniu  pracy wózkiem
- stosuje zasady eksploatacji wózków zasilanych gazem
Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności: 
- wykonuje czynności sprawdzające przed uruchomieiem wózka
- wykonuje manewry mechanizmem podnoszenia
- stosuje bezpiecznią wymienę butli gazowej w wózku
- wykonuje prawidłowo i bezpiecznie czynności obsługowe; 
Absolwent szkolenia w zakresie kompetencji społecznych 
- ocenia swoje działania w otoczeniu zawodowym;
- przyjmuje odpowiedzialność za skutki wykonywanej pracy,
- rozstrzygania dylematów związane z czynnościami zawodowymi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pozytywny wynik egzamin teoretycznego i praktycznego Komisji Urzędu Dozoru Technicznego  w Białymstoku

Kwalifikacje

Cena

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak

Czy usługa pozwala na zdobycie innych
kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje
Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub
samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

- zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane
przez Urząd Dozoru Technicznego w Białymstoku

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację Urząd Dozoru Technicznego w Białymstoku

Podmiot prowadzący walidację jest
zarejestrowany w BUR Nie

Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego w Białymstoku

Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie

Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów

organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania
dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub
rozporządzenia

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 943,78 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 943,78 zł

Koszt osobogodziny netto 26,22 zł

Koszt osobogodziny brutto 26,22 zł

w tym koszt walidacji netto 193,78 zł

w tym koszt walidacji brutto 193,78 zł



Adres realizacji usługi
ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia teoretyczne w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 43. Zajęcia praktyczne na placu
manewrowym w Ełku, ul. Armii Krajowej 42

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

Wi-fi
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Laboratorium komputerowe
Wózek jezdniowy

Zajęcia poprowadzą

Kontakt

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

skrypt opracowany przez trenera
zeszyt
długopis

Warunki uczestnictwa

Wszyscy spełniający poniższe warunki:
- ukończone 18 lat
- dobry stan zdrowia

Informacje dodatkowe

W cenie ujęte jest:
- szkolenie 750,00 zl 
- egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego - 193,78 zł 
Każdy uczestnik odbywa 36 godz. szkolenia ( 25 godz. wykłady; 10 godz. praktyczna nauka jazdy wózkiem; 1 godzina
egzamin ).
 

w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł

w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Waldemar Rusiecki
Wykształcenie średnie techniczne w zakresie obsługi mechaniki pojazdów samochodowych; 40-
letnie doświadczenie w planowaniu oraz nadzorze nad sprawnym transportem osób oraz masy
towarowej przewożonej na PKP; 19-letnie doświadczenie trenerskie w tematyce drogowej oraz
nauczanie jazdy w zakresie kat. A i B 2-letnie doświadczenie trenerskie w tematyce prac
logistycznych i magazynowych z wykorzystaniem sprzętu transportu bliskiego w Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego w Ełku

Małgorzata Kulągowska
email: m.kulagowska@zdz.bialystok.pl
tel: (+48) 876 202 610
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