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OPERATOR WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH
(I WJO, II WJO, III WJO)
SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU UDT
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH,
które weszły w życie 10 sierpnia 2018 r. mają na celu m.in. ujednolicenie i doprecyzowanie zasad
wydawania uprawnień dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, z mechanicznym
napędem podnoszenia.
Czy wiesz, że:
 Wprowadzono zmiany polegające na zrezygnowaniu z imiennych zezwolenń do obsługi
woń zkoń w, wydawanych przez pracodawcoń w. W obecnym stanie prawnym
operator/kierowca woń zka musi przejsń cń szkolenie według programu opracowanego lub
zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, a następnie zdacń pozytywnie
egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.


Imienne zezwolenia są ważne wg poniższego:
1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują wazż nosń cń nie dłuzż ej nizż do
dnia 31 grudnia 2019 r.,
2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują wazż nosń cń nie dłuzż ej nizż do 31
grudnia 2020 r.,
3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują wazż nosń cń nie dłuzż ej nizż do dnia
31 grudnia 2021 r.

Dlaczego warto JUŻ TERAZ ZREALIZOWAĆ szkolenia i egzaminy?
•

•
•

Szacuje się, zż e ok. 70% osoń b posiadających uprawnienia na operatora woń zka
jezdniowego, to osoby z uprawnienia imiennymi. Zatem ilosń cń osoń b do odbycia
egzaminoń w przed UDT jest bardzo duzż a a ilosń cń inspektoroń w/egzaminatoroń w nie
zmienia się!
Zmieniono zasady składania wnioskoń w. Czas oczekiwania na wyznaczenie terminu
egzaminu to ok. 2 tygodnie!
Czas oczekiwania na egzamin to obecnie ok. 6 tygodni!

Aby uniknąć trudności związanych z podnoszeniem kwalifikacji operatorów wózków
jezdniowych, zatrudnionych w oparciu o imienne zezwolenia, firmy już teraz powinny
rozpocząć projekt szkoleniowy.

Proponujemy Państwu szkolenie, pozwalające przypomnieć zagadnienia związane
z obsługą wózków jezdniowych, podnośnikowych, z mechanicznym napędem
podnoszenia, poszerzone o przykłady pytań egzaminacyjnych.
Adresaci szkolenia:
 osoby, ktoń re posiadają uprawnienia imienne, wazż ne na terenie zakładu pracy.
Szkolenie ma na celu:
 usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy,
 odsń wiezż enie tematyki dotyczącej BHP i pracy na woń zkach jezdniowych,
 przygotowanie kandydatoń w do egzaminu przed komisją UDT, zaroń wno w zakresie
teorii jak i praktyki
 skorygowanie niewłasń ciwych zachowanń przy pracy z woń zkiem jezdniowym
Szkolenie prowadzi instruktor z wieloletnim doświadczeniem w edukacji operatorów wózków,
bardzo dobrze oceniany w trakcie szkoleń, posiadający bardzo wysokie wskaźniki zdawalności
w grupach, które przygotowywał do egzaminu.
Forma prowadzonych zajęć i czas trwania:
 2 dni szkoleniowe (po ok. 7 godzin)
 Teoria+ praktyka
 Prezentacja multimedialna
 Materiały szkoleniowe w formie podręcznikoń w
Liczebność grupy:
 8-15 osoń b

Szkolenie realizujemy na terenie zakładu pracy,
na wózkach dostępnych u Zamawiającego.
Zainteresowała Cię oferta?
Zadzwoń lub napisz do nas!
Poinformuj nas ile osób wzięłoby udział w szkoleniu i w jakiej lokalizacji miałoby się odbyć,
a my przygotujemy wycenę.

32 230 87 98...99 lub 530 311 865, 534 299 534
biuro@emkaszkolenia.pl
Zapraszamy do współpracy.

Listy referencyjne dostępne są u naszych konsultantów.

