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Projekt „Profesjonalne Kadry w Policji”  

KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (60 godzin zajęć w tym 40 wykładów, 

15 praktyczna nauka jazdy + 5 szkolenie w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych) 

 

Program kursu: 

 Definicje, omówienie budowy i rodzaje wózków widłowych; 

 Uprawnienia; 

 Wyposażenie, obsługa wózków widłowych; 

 Zasady bezpieczeństwa podczas jazdy; 

 Fazy przewozu ładunku; 

 Wiadomości o dozorze technicznym; 

 Praktyczna nauka jazdy; 

 Wymiana butli; 

 Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy. 

 

 

Egzamin: 

Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, po którego zdaniu uczestnik kursu 

otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień. 

 

Egzamin teoretyczny (ustny):  

a. Czas trwania egzaminu teoretycznego: maksymalnie 1 godzina; 

b. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest kategoria 

uprawnień (IW, IIW, IS, IIS, IŻ, IIŻ, IP, IIP, IU, IL, IWT, ID, IID, IK, IWJO, IIWJO, IIIWJO); 
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c. Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, w tym 2 ogólne i 3 

dla danego rodzaju i zakresu kwalifikacji; 

d. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 

pytanie w części ogólnej i 2 pytania w danej kategorii uprawnień. 

 

Egzamin praktyczny  

a. Czas trwania egzaminu praktycznego: maksymalnie 1 godzina;  

b. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie 

praktyczne do wykonania; 

c. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli egzaminowany wykona wszystkie czynności obsługi 

prawidłowo. 

 

Wynik egzaminu kwalifikacyjnego   

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a 

wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.   

Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest 

równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do 

egzaminu praktycznego.   

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne 

sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację. 
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