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OFERTA  SZKOLENIA 

 

Organizator:  

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej  

Ul. Szarych Szeregów 23 

60-463 Poznań 

Tel. 61 8474908 

E-mail: pstm@pstm.org.pl  

Website: www.pstm.org.pl  

 

 

1. CEL SZKOLENIA 

• Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do realizacji usług 

przeglądu regałów na określonym poziomie jakościowym, potwierdzającym najwyższe 

umiejętności inspektorskie w zakresie przeglądów regałów. 

• Szkolenie dostarczy kompetencje Inspektora PSTM w zakresie: przygotowania, 

realizacji usługi, a także opracowania dokumentacji na najwyższym możliwym 

poziomie, w wybranych zagadnieniach wykraczającym poza przyjęte standardy i normy 

techniczne. 

 

mailto:pstm@pstm.org.pl
http://www.pstm.org.pl/


 

 

 

 

2. IDEA ORGANIZACYJNA SZKOLENIA 

• Proces kwalifikacyjny w wyniku którego zakwalifikowane zostaną osoby posiadające 

doświadczenie w przeglądach regałów. 

• Dwudniowa sesja szkoleniowa - ok. 20h wykładów, realizowana w grupach 8 osób. 

• Dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza (teoretyczna) wypadająca następnego dnia po 

ukończeniu szkolenia teoretycznego, druga podczas kolejnego zjazdu mająca charakter 

praktyczny zrealizowana będzie w magazynie. 

• Uzyskanie certyfikacji INSPEKTORA PSTM na określony zasadami regulaminu okres. 

• Podtrzymywanie umiejętności oraz rozwój kompetencji poprzez realizowanie 

określonych w regulaminie zadań programowych. 

• Odnawianie uprawnień co 5 lat poprzez uczestnictwo w kursie „odnawiającym”. 

• Posługiwanie się certyfikatem INSPEKTORA PSTM, jako specjalisty pracującego wg 

najlepszych praktyk teoretycznych i praktycznych. 

 

 

 

 

3. MATERIAŁ SZKOLENIOWY 

• Materiał obejmuje 6 bloków szkoleniowych, przedstawionych w 14 rozdziałach, na 

ponad 400 slajdach, zawierających wiele szczegółowych oraz użytecznych informacji 

dla Inspektora regałowego: 

• Blok A – Zagadnienia wstępne 

• Blok B – Zagadnienia legislacyjne 

• Blok C – Eksploatacja i zagadnienia związane z użytkowaniem 

• Blok D – Realizacja przeglądu oraz czynności analityczne 

• Blok E – Raportowanie, rekomendacje i dalsze użytkowanie 

• Blok F – Zagadnienia specjalne i końcowe 

• Uczestnik szkolenia otrzymuje komplet dokumentów w postaci segregatora z 

wydrukowanymi materiałami szkoleniowymi. 

 

 

 



 

 

4. WIEDZA I KOMPETENCJE 

• ORGANIZACJA PRACY I PRZYGOTOWANIE DO USŁUGI PRZEGLĄDU 

 Przygotowanie się do realizacji usługi przeglądu w zakresie organizacyjnym 

 Uświadomienie sobie cech charakteryzujących różne środowiska pracy i lepsze 

przygotowanie do przeprowadzenia usługi 

 Szacowanie pracochłonności prac w określonych uwarunkowaniach (ilościowych i 

jakościowych) i ewentualne szacowanie kosztów 

 Zabezpieczenie się przed nieporozumieniami z użytkownikiem poprzez wcześniejsze 

zdobycie określonych informacji 

 Określenie odpowiedzialności własnej oraz zabezpieczenie się przed 

nieuzasadnionymi oczekiwaniami ze strony użytkownika 

 

• WIEDZA I KOMPETENCJE 

 Zrozumienie dobrych praktyk w zakresie składowania i użytkowania regałów 

 Zrozumienie pojęcia jakości w odniesieniu do wszelkich elementów związanych z 

eksploatacją regałów 

 Weryfikacja czy kontrolowane urządzenia są bezpieczne i w jakim stopniu 

 Zrozumienie ograniczeń występujących przy kontrolowanych urządzeniach 

 Zrozumienie zasad bezpiecznej eksploatacji regałów oraz zagrożeń pochodzących od 

niezgodności 

 Zrozumienie istoty projektu konstrukcji regałowej oraz roli poszczególnych 

elementów 

 

• REALIZACJA CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU 

 Wypracowanie własnej metodyki pracy podczas przeglądu na bazie najlepszych 

praktyk 

 Sprawdzanie poprawności konstrukcji oraz poprawności i obecności odpowiednich 

informacji opisujących system regałowy 

 Sprawdzanie poprawności użytkowania regałów przez personel magazynowy 

 Uświadomienie sobie cech charakteryzujących różne środowiska pracy  

 Nabycie umiejętności rozpoznawania, definiowania i oceny stopnia zagrożeń 

pochodzących od niezgodności 

 Określanie działań natychmiastowych i niepilnych dla rozpoznanych uszkodzeń 

 Uświadomienie szczególnych aspektów pracy towarzyszących Inspektorowi i 

nieobecnych w normach i przepisach 

 

• RAPORTOWANIE I DORADZTWO 

 Nabycie wiedzy dotyczącej klarownego i profesjonalnego dokumentowania 

zrealizowanej pracy, a także tworzenie dokumentacji mającej użytkowy charakter. 

 Przekazywanie wytycznych w zakresie różnego rodzaju niezgodności w sposób 

przystępny dla użytkownika. 



 

 

 Rekomendowanie użytkownikowi określonych działań, adekwatnych do 

rozpoznanych błędów. 

 Zrozumienie znaczenia raportowania rezultatów pracy oraz działań podejmowanych 

na podstawie raportu oraz zaleceń Inspektora. 

 Uświadamianie użytkownika w zakresie zagrożeń płynących od niezgodności w 

konstrukcji regałowej, ale także pochodzących od negatywnych uwarunkowań 

środowiskowych i niskiej kultury pracy. 

 

 

5. PROWADZĄCY 

Prowadzącymi szkolenie są najlepsi specjaliści PSTM w obszarze zagadnień związanych z 

projektowaniem, eksploatacją i przeglądami regałów. Obaj posiadają międzynarodowe 

doświadczenie i wieloletnią praktykę zdobywaną podczas prac w obiektach 

magazynowych.  

Marcin Olejnik – mgr inż., absolwent Wydziału MEiL PW, specjalność lotnictwo. W branży 

wyposażenia magazynowego od 26 lat, projektant, konsultant, realizator i wykonawca 

instalacji regałów paletowych praktycznie wszystkich typów. Autoryzowany inspektor 

regałowy SEMA i PSTM. Członek założyciel i były wieloletni Wiceprezes Polskiego 

Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Członek Komitetu Technicznego Regałów, 

Przewodniczący Komitetu ds. Kwalifikacji w PSTM. 

Tomasz Chojnacki – mgr inż. Transportu i Logistyki, absolwent Wydziału Transportu PW. 

Ponad 13 lat doświadczenia w zakresie projektowania i audytowania obiektów 

magazynowych w Polsce i za granicą. Jako inspektor regałowy zrealizował ponad 200 prac, 

jako projektant ponad 60 projektów magazynów. Autoryzowany inspektor regałowy PSTM. 

Przewodniczący Komitetu ds. Szkoleń przy PSTM, Członek Komitetu Technicznego ds. 

Regałów. Autor ponad 30 artykułów dotyczących projektowania i audytowania 

magazynów, członek Kapituły Konkursu Bezpieczna Praca w Magazynie.  

 

 

6. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z TYTUŁEM INSPEKTORA 

• Obecność na liście Inspektorów rekomendowanych przez PSTM 

• Przynależność do wąskiej grupy specjalistów, posiadających najlepszą wiedzę w 

zakresie przeglądów regałów. 

• Możliwość posługiwania się certyfikatem w Polsce i za granicą. 

 

 

 



 

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunki uczestnictwa i uzyskania certyfikatu: przejście przez proces kwalifikacyjny, 

uiszczenie opłaty, odbycie szkolenia, zaliczenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, 

akceptacja regulaminu INSPEKTORA PSTM.  

 

8. CZAS SZKOLENIA 

Szkolenie obejmuje 2 sesje: 

• SESJA 1 – TEORETYCZNA (ok. 25h ) 

• 28 września 2020 r. (poniedziałek) – szkolenie teoretyczne (bloki A, B, C); 

• 29 września 2020 r. (wtorek) – szkolenie teoretyczne (bloki D, E, F); 

• 30 września 2020 r. (środa) – egzamin teoretyczny (koniec, ok. godz. 13:00). 

• SESJA 2 – PRAKTYCZNA (ok.5h) 

• 19 października 2020 r. (piątek) – egzamin praktyczny w magazynie. 

 

9. MIEJSCE SZKOLENIA 

 Hotel Kasor, ul. Cesarka 2 w Strykowie, 

 Magazyn wskazany przez PSTM w okolicach Strykowa. 

 

10. KOSZT SZKOLENIA       13.000 zł + VAT; 

• Zawartość kosztów: 

 noclegi w czasie 3-dniowej części szkolenia, z wyżywieniem w tym czasie, 

 materiały szkoleniowe,  

 opłaty rejestracyjne,  

 legitymacja i certyfikat,  

 roczna składka inspektorska na rzecz rozwoju PSTM.    

 

KONTAKT: 

Andrzej Szymkiewicz  

Tel.502 604 234 // a.szymkiewicz@pstm.org.pl  // ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań 
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