FALCAR Ośrodek Szkolenia
Kierowców Henryk Falkowski
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

FALCAR

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

9660105885

REGON

052036279

+48 85 715 44 40

Dane adresowe
Dolna 4
18-100 Łapy
województwo: podlaskie, powiat: białostocki

Dane kontaktowe
Email

biuro@falcar.pl

Telefon

Strona internetowa

www.falcar.pl

Fax

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
FALCAR Ośrodek Szkolenia Kierowców rozpoczął swoją działalność w 2003 roku. Od samego
początku postawiliśmy sobie za cel wysoką jakość szkolenia w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzięki
profesjonalnej kadrze instruktorskiej z wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesnemu
wyposażeniu bazy dydaktycznej, w szybkim czasie zdobyliśmy uznanie i zainteresowanie klientów.
Na dzień dzisiejszy prowadzimy kursy prawa jazdy kat. AM, A2, A, B, B+E, C, C+E, D. Dysponujemy
pełnowymiarowym placem manewrowym, własnym biurem obsługi klienta, nowocześnie wyposażoną

salą wykładową oraz pojazdami przystosowanymi do szkolenia na prawo jazdy wszystkich kategorii.
Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Od tego czasu prowadzimy kursy grupowe oraz indywidualne dla osób bezrobotnych i
poszukujących pracy. Współpracujemy m.in. z Urzędem Pracy w Łapach, Powiatowym Urzędem Pracy
w Białymstoku, Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w Wysokiem Mazowieckiem, z Centrum
Adaptacji Zawodowej, MOPS w Łapach oraz Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym.
Od kilku lat realizujemy również kursy finansowane z funduszy unijnych.
FALCAR OSK prowadzi także kursy szkolenia okresowe, kwaliﬁkacji wstępnej, wstępnej
przyspieszonej oraz uzupełniającej kierowców zawodowych. Działamy na podstawie zezwolenia
wydanego przez Wojewodę Podlaskiego.

Prowadzimy również szkolenia ADR przewóz materiałów niebezpiecznych. Prowadzimy kursy
dokształcające w zakresie przewozu:
-materiałów niebezpiecznych wszystkich klas,
-materiałów niebezpiecznych w cysternach,
-materiałów niebezpiecznych klasy 1,
-materiałów niebezpiecznych klasy 7.

W swojej siedzibie
psychologiczne dla:

posiadamy własną pracownię psychologiczną i wykonujemy badania

-zatrudnionych na stanowisku kierowcy lub wykonujący przewozy na potrzeby własne,
-instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
-sprawców wypadków drogowych,
-po zatrzymaniu prawa jazdy (za alkohol lub punkty karne),
-kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, szynowymi
-operatorów wózków widłowych, koparek, dźwigów, ładowarek, spycharek, itp.
-osób pracujących na wysokościach,
-pracujących w stresie związanym z zagrożeniem (służby ratownicze).

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

