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Kategoria Rodzaj szkolenia 
Proponowana cena 

od osoby 

Kategoria 

I WJS 

Dotyczy wszystkich wózków unoszących 

specjalnych, w tym do obsługi terminali 

kontenerowych i systemów 

magazynowych, 

z tzw. unoszoną kabiną i jest realizowana 

na specjalne zamówienie 

1000-1800złza kurs (zależy od 

rodzaju wózka i stopnia jego 

skomplikowania) + opłata  

za egzamin,która na dzień 

dzisiejszy wynosi 152 zł 

Kategoria 

II WJO 

Dotyczy wszystkich wózków widłowych 

nazywanych potocznie sztaplarkami 
nie ma tu żadnych podkategorii jak kiedyś 

gdy osobno były wózki spalinowe  

i elektryczne. Do kategorii II 

WJOzaliczają się również wszystkie wózki 

z ramieniem teleskopowym wyposażonym 

w widły do podnoszenia i zarejestrowane 

jako terenowe wózki widłowe 

cena kursu to 600zlw tym 

szkolenie z wymiany butli 

gazowej+ opłata za 

egzamin,która na dzień 

dzisiejszy wynosi152zł 

Kategoria 

I Ż 

Dotyczy wszystkich żurawi 

stacjonarnych 
Są to tzw. popularnie dźwigi, Choć słowo 

dźwig w nomenklaturze UDT dotyczy 

czegoś co nazywamy windą i służy do 

przewozu osób i towarów. 

Ta kategoria jest realizowana 

indywidualnie pod klienta i przeważnie na 

jego sprzęcie 

Mieszczą się w niej wszystkie urządzenia 

stacjonarne, głównie są to tzw. żurawie 

wieżowe zwane popularnie żurawiami 

budowlanymi, oraz żurawie portowe.Do 

kategorii I Żzaliczamy również wszystkie 

urządzenie dźwigowe poruszające się po 

własnych torowiskach. Do tej kategorii 

potrzebnajest również, ze względu na 

specyfikę sterowania kategoria 

przynajmniej IV E lub III Edotycząca 

elektrycznych obwodów sterujących 

Cena za kurs od 900zł i zależy 

od rodzaju żurawia i jego 

skomplikowania. Maksymalna 

cena kursu to nawet 2500złdla 

żurawi przeładunkowych  

o wysokim stopniu 

skomplikowania+ opłata za 

egzamin,która na dzień 

dzisiejszy wynosi 152zł 

Kategoria 

II Ż 

Ta kategoria posiada trzy podstawowe 

podkategorie1. Żurawie przenośne- Jest 

to najpopularniejsza kategoria i do niej 

zaliczają się wszystkie urządzenia 

określane mianem HDS 

Do żurawi przenośnych zaliczają się 

również wszystkie urządzenia 

zarejestrowane w UDT pod tą kategorią 

i są to wszystkie typy hakowców, 

bramowców, pomoce drogowe posiadające 

Cena za kurs 800zl + opłata za 

egzamin,która na dzień 

dzisiejszy wynosi 152zł 



wysuwane urządzenie dźwigowe tzw. 

trawers do holowania innych pojazdów za 

oś, wszystkie rodzaje ładowaczy do złomu  

i drewna, urządzania ładujące stosowane  

w recyclingu surowców wtórnych etc., 

Kiedyś dodatkowo istniały w tej kategorii 

uprawnienia do sterowania radiowego 

Dzisiaj ze względu na upowszechnienie tej 

metody sterowania, ta kategoria już ją  

w sobie zawiera 

2. Żurawie samojezdne,czyli popularne 

dźwigi poruszające się o własnych siłach 

tutaj UDT wprowadziło ograniczenie 

tonażowe. Na początku zwykle dostaje się 

uprawnienia na żurawie do 35t na okres 2 

lat. Później można tą kategorię rozszerzyć 

na kategorię bez ograniczeń 

Choć na indywidualne zapotrzebowanie 

możemy tą kategorię od razu zrobić bez 

ograniczeń. 

Cena kursuzmienia się  

w zależności od rodzaju żurawia  

i zaczyna się od 1800zl+ opłata 

za egzamin,która na dzień 

dzisiejszy wynosi 152 złzależy  

od poziomu zaawansowania 

kursanta i rodzaju żurawia na 

którym zamierza ćwiczyć i 

zdawać 

3. Żurawie przewoźne- są to najczęściej 

żurawie nie posiadające własnego napędu 

przewożone na przyczepach, 

i to również wolnobieżnych tzw. popularne 

kiedyś cyklopy lub inne rodzaje ładowaczy 

Kategoria prawie w zaniku, ale czasem 

zdarza się że na nią szkolimy 

Cena zaczyna się od 400zł 
pod warunkiem że klient 

posiada własny ładowacz  

+ opłata za egzamin,która na 

dzień dzisiejszy wynosi 152zł 

Kategoria 

II P 

Kategoria ta dotyczy podestów i 

platform roboczych. Ta kategoria posiada 

również trzy podkategorie, jednak na 

życzenie klienta możemy wszystkie trzy 

zrealizować w ramach jednego egzaminu 

1. podesty ruchome samojezdne- 

montowane na podwoziach samochodów 

ciężarowych bądź dostawczych również 

tutaj wozy do naprawy trakcji 

tramwajowych trolejbusowych i 

kolejowych, wyposażone  

w podnośniki nożycowe zamontowane  

na podwoziu samochodowym 

2. podesty ruchome wolnobieżne- 

posiadające własny napęd kołowy bądź 

gąsiennicowy jak również urządzenia 

kroczące, 

są tutaj wszystkie rodzaje podnośników  

w tym koszowe wolnobieżne i nożycowe 

wolnobieżne 

3. podesty przewoźne nie posiadające 

własnego napędu, są to przyczepy  

z zamontowanymi podnośnikami tzw. 

Cena kursu za jednawybraną 

kategorię wynosi 800zł lub 

1400zł za wszystkie 

realizowane na jednym 

egzaminie + opłata za 

egzamin,która na dzień 

dzisiejszy wynosi 152zł 



podnośniki dekarskie 

Kategoria 

I S 

Dotyczy suwnic kabinowychcena jest 

ustalana indywidualnie 

Brak możliwości kalkulacji 

cena zależy od suwnicy  

i zaawansowania operatora 

Kategoria 

II S 

Suwnice, wciągniki i wciągarki 

hakoweogólnego przeznaczenia sterowane 

z poziomu roboczego w tym 

bezprzewodowo. 

Ta kategoria obejmuje zarówno suwnice 

jak 

i wciągarki i wciągniki, potrzebne dla 

wszystkich obsługujących pomoce 

drogowe 

Cena od 400 złza szkolenie 

tylko na wciągarki  

do 900 złna wszystkie 

urządzenia z tej kategorii, 

realizowane w ramach jednego 

szkolenia+ opłata za egzamin, 

która na dzień dzisiejszy wynosi 

152zł 

Dodatkowo szkolimy konserwatorów na wszystkie w/w 

urządzenia, pozwalające na samodzielną konserwację 

i naprawę obsługiwanego sprzętu 

Ceny kursów ustalane 

indywidualnie 

 


