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Harmonogram szczegółowy  
 

Kurs „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z 

wysięgnikiem  oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem” wraz z egzaminem dla 4 uczniów z Zespołu Szkół 

Budowlano-Drzewnych w Poznaniu 

W ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu" (nr RPWP.08.03.01-30-0045/21) 

 
 

 

Data 

  

Tematy zajęć  

  

Liczba godzin 

Godziny zajęć 
teoria praktyka 

17.10.2022  

Wymagania kwalifikacyjne. 

Rodzaje urządzeń transportu bliskiego. 

Udźwig oraz inne wielkości charakteryzujące dla wózków jezdniowych. 

Pojęcie stateczności wózków jezdniowych podnośnikowych. 

Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych. 

Budowa urządzenia właściwego dla typu, kategorii, rodzaju, odmiany i przeznaczenia. 

 

6,5 - 14:00 - 20:30 

18.10.2022 

Budowa urządzenia właściwego dla typu, kategorii, rodzaju, odmiany i przeznaczenia. 

Mechanizmy oraz ich budowa i działanie. 

Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych. 

Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne wózków jezdniowych 

podnośnikowych. 

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych. 

Praca w specyficznych warunkach. 

 

7,5 -  13:00 - 20:30 

19.10.2022 

Praca w specyficznych warunkach. 

Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem 

(LPG, CNG). 

Warunki bezpiecznej pracy. 

BHP przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych. 

7,5 -  13:00 - 20:30 
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Niebezpieczne uszkodzenia / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania. 

Wiedza z zakresu wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia. 

 

20.10.2022 

Niebezpieczne uszkodzenia / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania. 

Wiedza z zakresu wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia. 

Budowa urządzenia właściwego dla typu, kategorii, rodzaju, odmiany i przeznaczenia 

(praktyka). 

Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych 

(praktyka). 

 

2,5 5  13:00 - 20:30 

21.10.2022 

Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne wózków jezdniowych 

podnośnikowych (praktyka). 

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (praktyka). 

 

- 6  14:00 - 20:00 

  

  

  24 11   

    Liczba godzin łącznie: 35 

 

Termin egzaminu UDT: do uzgodnienia 

Miejsce realizacji kursu i egzaminu: Poznań, ul. Rabczańska 1 

 


