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Ośrodek Szkoleniowy Dokształcania i Doskonalenia Kadr „ANPO” S.C . 

 

 

Szkolenie dla kierowców wózków jezdniowych oraz osób, które będą 

dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych 

 zasilanych gazem propan-butan 

 

Jaki jest cel szkolenia? 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Gospodarki celem szkolenia  dla kierowców wózków jezdniowych 

oraz osób, które będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych 

gazem propan-butan jest uzyskanie przez Uczestnika: 

a) wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan 

w wózkach zasilanych gazem; 

b) podstawowych wiadomości o zagroŜeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy 

wymianie butli; 

c) sposobów ochrony przed zagroŜeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach 

normalnej pracy i w warunkach awaryjnych. 

 

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Grupą docelową szkolenia są kandydaci na kierowców wózków jezdniowych oraz osoby, które 

będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan-

butan. 

 

W jakiej formie zorganizowane jest szkolenie? 

Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktaŜu – na stanowisku przeznaczonym do wymiany 

butli na podstawie szczegółowego programu z uwzględnieniem ćwiczeń. Podczas szkolenia 

wykorzystywane są materiały dydaktyczne tj.: filmy, tablice oraz folie do wyświetlania informacji. 

 

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny zajęć praktycznych. 
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Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. 

 

Szkolenie moŜe być zorganizowane zarówno u Zleceniodawcy, jak i w siedzibie Ośrodka 

Szkoleniowego „ANPO”.  

 

Absolwent kursu otrzyma dwa dokumenty:  

• Zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowców wózków jezdniowych oraz osób, które 

będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem 

propan-butan; 

• Uprawnienie do obsługi wózków jezdniowych oraz do wymiany butli gazowych zasilanych 

gazem propan-butan wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


