
 

  

Projekt „Pracujący 45+” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Biuro projektu „Pracujący 45+”, Ul Żeromskiego 94 pokój 13, 26-600 Radom, Tel. 48 370 35 03   e-mail: radom@irp-fundacja.pl 

Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 20-029  Lublin, Tel. 81 5346191, e-mail: instytut@irp-fundacja.pl 

Zakres tematyczny szkolenia 

„Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym” – 160 godzin 

w ramach projektu „Pracujący 45+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. 

„Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.” 

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym. 160 
Typy stosowanych wózków  jezdniowych 
1.Podział wózków jezdniowych wg rodzaju napędu i sposobu pracy wózka. 
2.Charakterystyka wózków podnośnikowych i unoszących 
3. Charakterystyka wózków naładownych i ciągnikowych. 
4. Charakterystyka wózków specjalnych Pomocniczy sprzęt przeładunkowy 
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Budowa wózków                       
1.Ogółne wiadomości o budowie wózka. 
2.Zasady budowy silników spalinowych. 
3.Układ przeniesienia napędu kierowniczy i hamulcowy. 
4.Układ hydrauliczny. 
5.Układy elektryczne wózka. 
6.Budowa akumulatorów. 
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Czynności operatora przy obsłudze wózka    
1.Czynności dotyczące obsługi codziennej przed podjęciem  pracy wózka spalinowego, oraz ich 
pokaz. 
2.Czynności pierwszej okresowej obsługi technicznej  oraz innych czynności zalecanych w instrukcji 
obsługi  
  danego typu wózka. 
3.Czynności związane z ładowaniem akumulatora 
4.Czynności dotyczące obsługi codziennej przed  podjęciem pracy wózka akumulatorowe 
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Czynności operatora w trakcie pracy wózkami   
1.Czynności wykonywane przy uruchomieniu i zatrzymywaniu wózka 
2.Praca mechanizmem podnoszenia z różnym osprzętem 
3.Nabieranie ładunku, prawidłowe jego rozmieszczenie  do jego miejsca składowania. Wyładunek 
towaru. 
4.Transport ładunku i manewry z elementami  o nietypowych gabarytach 
5.Jazda wózkiem w zależności od wielkości masy,  jakości ładunku oraz stanu nawierzchni, 
nachylenia  drogi i warunków atmosferycznych 
6.Praca w pomieszczeniach zamkniętych 
7.Skaładowanie materiałów-prace manewrowe 
8.Bieżąca kontrola podzespołów w czasie pracy 
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Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa     
1.Jednostki ładunkowe-pojemniki, palety, kontenery, pakiety-ich przemieszczanie, składowanie i 
układanie. 
2.Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej  i podstawowe systemy magazynowania, efekty  
paletyzacji 
3.Zależność doboru wózka od jednostki ładunkowej  i przestrzeni magazynowej oraz udźwigu, 
nośności  i siły uciągu wózka. 
4.Stabilność i stateczność przy transporcie i składowanie  ładunku 
5.Oznakowania znakami anipulacyjnymi, ostrzegawczymi itp. 
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Wiadomości z zakresu BHP        
1.Zagrożenia wynikające ze stosowania różnych   rodzajów zasilania i nie przestrzegania instrukcji  
obsługi wózka. 
2.Zagrożenie pożarowe i wybuchowe oraz związane  z transportem towarów niebezpiecznych 
3.Postępowanie kierowcy w czasie pożaru i innych wypadkach 
4.Obowiązki kierowcy w zakresie bezpiecznego hamowania, manewrowania, sterowania ładunków, 
ładowania z ramp  i pracy wózkami na samochodach i wagonach 
5. Wpływ stateczności i stabilności wózków na bezpieczeństwo 
   Wjazdy na stropy, windy, mosty 
6.Wybrane zagadnienia  z przepisów ruchu drogowego  Obowiązujące znaki informacyjne, nakazu i 
zakazu 
7.Udzielanie pomocy przedlekarskiej 
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Podstawowe informacje o Dozorze Technicznym 4 
Bezpieczna wymiana butli gazowych      
1.Przygotowywanie kierowcy do wykonania czynności  związanych z wymianą butli – omówienie 
warunków pracy,  omówienie zagrożeń, przygotowanie stanowiska pracy  do wymiany butli. 
2.Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli  zgodnie z przepisami i zasadami BHP 
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Zajęcia praktyczne                           
Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków      15 

Gospodarka magazynowa   
1. Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej  
2. Poziom  i  asortyment  zapasów 
3. Technologia operacji magazynowych 
4. Dokumentacja magazynowa 
5. Organizacja inwentaryzacji na szczeblu magazynów 
6. Odpowiedzialność materialna w gospodarce magazynowej 
7. Metody  składowania  i  kompletacji zapasów 
8.  Utechnicznienie operacji magazynów 
9. Dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do organizacji funkcjonowania 

magazynów w przedsiębiorstwie 
10. BHP w organizacji prac magazynowych 
11. System wymiarowy opakowań usprawniający obrót materiałowy 
12. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i 

zbiorczych 
13. Normatywy projektowe wykorzystywane w gospodarce magazynowej 
14. Przeprojektowanie magazynów istniejących 
15. Projektowanie magazynów nowo planowanych 
16. Koszty gospodarki magazynowej 
17. Wskaźniki funkcjonowania gospodarki magazynowej 
18. Kierunki usprawnień funkcjonowania magazynów. 
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Towaroznawstwo 
1. Organizacja zaopatrzenia 
2. Elementy towaroznawstwa 
3.Badanie jakości i zasady odbioru jakościowego towarów 
4. Gospodarka zapasami i opakowaniami 
5. Sztuka sprzedaży  
6.Reklama towaru 
7. Usługi towarzyszące i dodatkowe przy sprzedaży towarów 
8. Przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków 
9. Elementy psychologii i socjologii pracy 
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Przepisy BHP i ppoż. 
1. Wymagania bhp dotyczące budowli magazynowych zamkniętych 
2. Wymogi bhp w magazynach otwartych, 

 
3. BHP w pomieszczeniach wewnątrz budynków magazynowych, 

 
4. Pomieszczenia higieniczno sanitarne, 

 
5. Zasady bezpiecznego składowania, 

 
6. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych, 

 
7. BHP przy urządzeniach transportu zmechanizowanego 
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Szkolenie w zakresie HCCP                                                                           
1. Dobra praktyka BHP 
2. Dobra praktyka produkcyjna 
3. Dobra praktyka higieniczna 
4. Zagrożenia zdrowotne 
5. Zasady systemu HCCP 
6. Tworzenie księgi HCCP 
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System sprzedaży SUBIEKT GT 
1. Sprzedaż towaru 
2. Sprzedaż usług 
3. Zakup towaru 
4. Wydruki faktur, duplikaty,  
5. Przesunięcia międzymagazynowe 
6. Dokumenty magazynowe 
7. Moduł Finanse 
8. Administracja oraz porządki systemu 
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"Symfonia - Sprzedaż, Handel" - prezentacja programu 4 
Yuma - Moduł SAP Vantage One – "Gospodarka Magazynowa" – prezentacja programu  4 

 

 

 

 


