
 

 
Projekt pt. „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego” 

 

 

Tytuł projektu: „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców 

województwa wielkopolskiego” 

Numer projektu: RPWP.12.05.00-30-0001/18 

HARMONOGRAM- Operator wózka jezdniowego  

Dzień i godziny 

szkolenia 

Tematyka szkolenia Ilość godzin 

szkolenia 

12.01.2021 

g. 15.00 19.05 

Informacje ogólne, rodzaje wózków widłowych, 
wybrane wiadomości z elektrotechniki i mechaniki.  

5h 

14.01.2021 

g. 15.00-19.05 

Informacje o dozorze technicznym. Ogólna budowa 
wózków- teoria /praktyka. Dokumentacja wózka 
jezdniowego podnośnikowego. 

5h 

16.01.2021 

g. 15.00 -19.05 

Dokumentacja wózka jezdniowego podnośnikowego. 
Omówienie poszczególnych układów budowy wózka- 
teoria/praktyka 

5h 

18.01.2021 

g.15.00 –19.05 

Czynności operatora wózka jezdniowego przed 
rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy- 
teoria/praktyka 

5h 

20.01.2021 

g. 15.00 –19.05 

Ergonomia pracy operatora wózka. Czynności operatora 
wózka w czasie jego pracy- teoria/praktyka 

5h 

22.01.2021 

g. 15.00- 19.05 

Czynności operatora wózka w czasie jego pracy. 
Zagrożenia występujące podczas eksploatacji wózka.  

 

5h 

24.01.2021 

g. 15.00 –19.05 

Ustalenie zredukowanego udźwigu wózka- teoria/ 
praktyka. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.  

 

5h 

26.01.2021 

g. 15.00 –19.05 

Wiadomości z zakresu BHP. 
Wymiana butli gazowej- teoria/ praktyka 

 

5h 

28.01.2021 

g. 15.00 -19.05 

Wymiana butli gazowej- teoria/praktyka. Omówienie 
przykładowych pytań do egzaminu teoretycznego. 

5h 

30.01.2021 

g. 15.00 -19.05 

Zajęcia praktyczne doskonalące załadunek, rozładunek 
towaru oraz przemieszczanie się z załadunkiem. 

5h 

01.02.2021 

g. 15.00 -19.05 

Zajęcia praktyczne doskonalące załadunek, rozładunek 
towaru oraz przemieszczanie się z załadunkiem. 

5h 

03.02.2021 

g. 15.00 -19.05 

Podsumowanie i  utrwalenie nabytej wiedzy przed 
egzaminem. 

5h 
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04.02.2021 

g. 15.00 -19.05 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 5h 

05.02.2021 

g. 15.00 -19.05 

Trening czynności, które trzeba wykonać wózkiem 
podczas egzaminu praktycznego. 

5h 

06.02.2021 

g. 15.00 -19.05 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 5h 

07.02.2021 

g. 15.00 -19.05 

Podsumowanie i utrwalenie nabytej wiedzy przed 
egzaminem. 

5h 

 Razem godzin 80h 

 

Po zakończeniu szkolenia w terminie wyznaczonym przez Urząd Dozoru Technicznego 

odbędzie się egzamin na kategorię IIWJO 

Miejsce realizacji szkolenia: 

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin 

Spółka Akcyjna 

ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew 

 


