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Podstawa prawna kursu
Kursy operatorów urządzeń transportu bliskiego są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz. U. Nr 79 poz. 849)
Cel kursu
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad obsługi żurawi przenośnych (HDS) podlegających dozorowi technicznemu.
Warunki uczestnictwa w kursie
Kandydat ubiegający się o sprawdzenie kwalifikacji powinien:
1. mieć ukończone 18 lat,
2. mieć wykształcenie co najmniej podstawowe,
3. spełniać wymagania szczególnej sprawności psychofizycznej potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do obsługi żurawi przenośnych (HDS).
Egzamin państwowy
1. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy
zatrudniającego tę osobę (wzór wniosku podano w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji
urządzeń technicznych – Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 849). Istnieje możliwość pobrania wniosku ze strony
www.szkolenia-operatorow.pl.
2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji.
3. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku wyznacza termin egzaminu sprawdzającego
kwalifikacje i powiadamia o nim niezwłocznie wnioskodawcę.
4. Egzamin kwalifikacyjny składa się z dwóch części – części teoretycznej oraz części praktycznej.
5. Egzamin praktyczny jest przeprowadzany przy urządzeniu technicznym, stosownie do wnioskowanego rodzaju i zakresu kwalifikacji.
6. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.
7. Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu praktycznego.
8. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji.
Uprawnienia
W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu oraz po wniesieniu przez wnioskodawcę wymaganej opłaty,
Dyrektor Oddziału terenowego UDT stosownie do wnioskowanego rodzaju i zakresu sprawdzenia kwalifikacji
podejmuje decyzję o wydaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego.
Zaświadczenie kwalifikacyjne podpisuje Dyrektor Oddziału terenowego UDT.
Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są bezterminowo.
Ewidencja uprawnień
UDT sprawuje nadzór nad wydanymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi w sposób określony w PS-01/19.
W przypadku zniszczenia lub zaginięcia zaświadczenia kwalifikacyjnego istnieje możliwość wydania duplikatu
na pisemny wniosek.

