
Usługa - Obsługa żurawi przenośnych (HDS)

Informacje o usłudze

Ramowy program usługi
1. Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych 
2. Budowa żurawi przenośnych
3. Obsługa żurawi przenośnych
4. Wiadomości o dozorze technicznym
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Zajęcia praktyczne 
7. Egzamin 
Jednostka zajęć wynosi 45 minut

Harmonogram usługi

    

4.6/5 z 1440 ocen

Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
Numer usługi:  2021/08/13/10401/1138127

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 / Obsługa maszyn i
urządzeń

Dofinansowanie
Nie

od 27.09.2021
do 14.12.2021

Grupa docelowa usługi:
Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie obsługi
żurawi przenośnych.

Minimalna liczba uczestników: 5

Maksymalna liczba uczestników: 10

Data zakończenia rekrutacji: 25-09-2021

Liczba godzin usługi: 36

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji zajęć Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Ogólne wiadomości o żurawiach
stałych, przenośnych lub
przewoźnych

27-09-2021 16:00 17:30 01:30

Wiadomości o dozorze technicznym 27-09-2021 17:40 19:10 01:30

Obsługa żurawi stałych,
przenośnych i przewoźnych 27-09-2021 19:10 19:55 00:45

Bezpieczeństwo i higiena pracy 28-09-2021 16:00 17:30 01:30

Obsługa żurawi stałych,
przenośnych i przewoźnych 28-09-2021 17:40 19:55 02:15



Główny cel usługi

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest pozyskanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do obsługi w zakresie sprzętu żuraw przenośny.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia ma wiedzę w zakresie:
obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń;
elementy i zespoły żurawi;
wyposażenie mechaniczne; wyposażenie elektryczne;
wyposażenie hydrauliczne;
elementy bezpieczeństwa i sygnalizacyjne stosowane w żurawiach.
Absolwent szkolenia potrafi:
prawidłowo wykonywać czynności obsługowe i ładunkowe przy żurawiu przenośnym
Absolwent szkolenia nabył kompetencje:
w zakresie właściwego działania w swoim otoczeniu zawodowym;
potrafi rozstrzygać dylematy związane z czynnościami zawodowymi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

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

Kwalifikacje

Obsługa żurawi stałych,
przenośnych i przewoźnych 01-10-2021 08:00 09:30 01:30

Budowa żurawi stałych, przenośnyc…
i przewoźnych 01-10-2021 09:40 12:55 03:15

Budowa żurawi stałych, przenośnyc…
i przewoźnych 01-10-2021 13:10 14:40 01:30

Obsługa żurawi stałych,
przenośnych i przewoźnych 04-10-2021 16:00 17:30 01:30

Obsługa żurawi stałych,
przenośnych i przewoźnych 04-10-2021 17:40 19:55 02:15

Budowa żurawi stałych, przenośnyc…
i przewoźnych 05-10-2021 16:00 17:30 01:30

Budowa żurawi stałych, przenośnyc…
i przewoźnych 05-10-2021 17:40 19:55 02:15

Zajęcia praktyczne 09-10-2021 08:00 15:30 07:30

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak



Cena

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

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

Wi-fi
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Laboratorium komputerowe
Hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS)

Zajęcia poprowadzą

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?

Urząd Dozoru Technicznego w Białymstoku w kategorii Hydrauliczny dźwig
samochodowy

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

uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie
kwalifikacji, w tym w zawodzie

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

w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł

w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł



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

Marcin Petelski
Właściciel
Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Petelski spółka cywilna
Politechnika Białostocka - magister; przetwarzanie i uzyskiwanie energii elektrycznej 1998-2003
Od 2019 Instruktor w kursach Obsługa żurawi przenośnych (HDS), Obsługa podestów ruchomych,
Obsługa suwnic, Operator wózków jezdniowych w Zakładach Doskonalenia Zawodowego

Edward Jańczuk
Właściciel
Zakład Usług Technicznych "Żuraw" Edward Jańczuk - sprawowanie dozoru nad urządzeniami
technicznymi
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Studia Podyplomowe BHP- 2006-2007
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Studia Podyplomowe Eksploatacja dróg - 2007 -
2008
Instruktor w kursach Obsługa podestów ruchomych oraz HDS w Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego od 2019 roku

Patryk Gucki
email: p.gucki@zdz.bialystok.pl
tel: (+48) 876 202 610
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