
                                                                          

   

  
 Załącznik nr. 1 dotyczące procedury 

rozeznania rynku usług szkoleniowych 

 

 

 

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem 

rozeznania rynku 

 
1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku usług szkoleniowych  

w następującym zakresie: 

 

 Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych 

dla 17 osób 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia szkolenia. 

 

„Kierowca  wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli 

gazowych” 
 

1. Ilość osób 

Szkoleniem objętych zostanie 17 osób bezrobotnych 

 

2. Ilość godzin: 

Ilość godzin dydaktycznych – 67 godzin w tym: 

Zajęcia teoretyczne: 52 godziny 

Zajęcia praktyczne: 15 godzin 
 

Zajęcia mają odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem zajęć. Szkolenie ma 

trwać przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu dla każdego uczestnika. 

 
3. Termin realizacji: 

 

Termin rozpoczęcia szkolenia wskazany przez Oferenta. 
Szkolenie musi zakończyć się do 30.11.2013r. 

 

4. Miejsce szkolenia: 

 

Zajęcia teoretyczne: Prudnik 

Zajęcia praktyczne: Prudnik 

 

5. Cel szkolenia i bloki tematyczne: 

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego 

prowadzenia wózka jezdniowego. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności 

z zakresu wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka, zapoznanie z budową  

i zasadą działania wózków pozwalające na ich prawidłową eksploatację. 

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VI,  

Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3  

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

Projekt pn. „APS – Aktywność, Praca, Stabilizacja”  

    POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUDNIKU 
48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21 
tel.  77 436-99-99  fax 77 436-99-88  

e-mail: pup@pup-prudnik.pl  

Centrum Aktywizacji Zawodowej 
 

mailto:pup@pup-prudnik.pl


 „Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych” 

powinien obejmować minimum 67 godzin zegarowych szkolenia i zawierać co najmniej 

następujące zagadnienia: 

1. typy stosowania wózków jezdniowych, 

2. budowa wózka, 

3. czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy  wózkami, 

4. czynności operatora w czasie pracy wózka, 

5. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 

6. wiadomości z zakresu BHP przy eksploatacji wózka, 

7. praktyczna nauka jazdy, 

8. wymiana butli gazowych. 

Zajęcia teoretyczne powinny obejmować minimum 52 godziny zegarowe na grupę 17 – osobową. 

Zajęcia praktyczne powinny obejmować minimum 15 godzin zegarowych na każdego uczestnika szkolenia. 

Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w grupie 17 - osobowej. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia: 

1. badań lekarskich niezbędnych do wykonywania zawodu kierowca  wózków jezdniowych z uprawnieniami do 

wymiany butli gazowych, przeprowadzonych najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, 

2. w trakcie trwania szkolenia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3. sprzętu niezbędnego na czas trwania szkolenia, 

4. materiałów dydaktycznych (podręcznik z zakresu obsługi wózków jezdniowych) oraz notatnika, długopisu, 

które po zakończeniu szkolenia przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia,  

5. zapewnienie uczestnikom szkolenia certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia (zaświadczenie + 

uprawnienia zawodowe) w języku polskim, jak również w jednym z języków obcych do wyboru przez 

uczestników szkolenia (język angielski lub język niemiecki).  

6. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

7. Do oferty proszę dołączyć referencje potwierdzające przeprowadzenie 1 szkolenia pn. „Kierowca wózków 

jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych”  

8. Oferent ma obowiązek wskazania daty rozpoczęcia szkolenia. 

 

6. Dodatkowe informacje 

 
Do oferty należy dołączyć: 

 Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu (zgodnie z § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. 

U. poz. 186) potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji  zawierający:  

 numer z rejestru; 

 imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

 nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; 

 formę i nazwę szkolenia; 



 okres trwania szkolenia; 

 miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i 

uzyskanie kwalifikacji; 

 tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; 

 podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. 

 

 


