KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ
PRZYSPIESZONEJ DLA KIEROWCÓW
WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ
DROGOWY W ZAKRESIE KAT. C1, C,
C1+E, C+E
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/01/14/22533/272412

Cena netto

3 500,00 zł

Cena brutto

3 500,00 zł

Cena netto za godzinę

25,00 zł

Cena brutto za
godzinę

25,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

140

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-03-08

Termin zakończenia
usługi

2019-05-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-21

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której
mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)

Zakres tematyczny

Kurs kwalifikacji wstępnej kat. C, C+E, C1,
C1+E - kurs 280 godzin

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"ANDRZEJ I SYN" S.C. ŁAPETA ANDRZEJ
SUCHAN ALEKSANDRA

Osoba do kontaktu

ALEKSANDRA
SUCHAN

E-mail

oskais@onet.eu

Telefon

Cel usługi
Cel biznesowy
Uzyskanie kwalifikacji pozwoli na znalezienie pracy jako kierowca

784027817

Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia i obsługi pojazdu
silnikowego o dopuszczalne j masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. oraz zdobycie wiedzy i
umiejętności do kierowania pojazdem o masie powyżej 3,5 t. Po ukończeniu kursu uczestnik
zdobywa wiedzę na temat przewozu osób i ładunku, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, zna
przepisy ruchu drogowego, przepisy dotyczące transportu krajowego i międzynarodowego oraz
zasady udzielania pierwszej pomocy, potrafi zarządzać czasem pracy kierowcy oraz obsługiwać
mechanizmy pojazdu, bezpiecznie poruszać się po drogach, umie radzić sobie z trudnymi sytuacjami
jakie mają miejsce na drogach. Celem kursu jest również nabycie kompetencji społecznych takich
jak: umiejętność samokształcenia, wprowadzania w życie zasad kulturalnego zachowania się na
drogach i nie tylko, respektowania praw innych kierowców, wzmocnienie komunikacji
interpersonalnych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Tematyka zajęć teoretycznych
Zajęcia teoretyczne realizowane w formie e-learningu (1,5 miesiąca)
Celem szkolenia e-learningowego jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych jako kierowca
Czas dostępu: 1,5 miesiąca
Czas niezbędny do przejścia e-learningu: 130 godzin
Uczestnik kursu dostaje dostęp do platformy, na której znajdzie kurs e-learningowy składający się z
materiałów dotyczących kursu oraz materiałów poglądowych i zestawu ćwiczeń. W trakcie kursu
uczestnik może skorzystać z pomocy indywidualnego instruktora.
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem15 godzin
przepisów bezpieczeństwa
1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego
optymalnego wykorzystania
1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń
służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem,
15 godzin
zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom
2. Stosowanie przepisów
2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych
drogowego i rządzących nim zasad

dotyczących

transportu15 godzin

3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy
3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych15 godzin
emigrantów
7 godzin
3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

10 godzin

3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

5 godzin

3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach10 godzin
krytycznych
5 godzin
3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek
przewoźnika
Część specjalistyczna w zakresie bloku programowego kat. C,
C+E
1.3. Umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów
18 godzin
BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu
1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach
specjalnych
10 godzin
2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów
3.7. Poznanie uwarunkowań
drogowego i organizacji rynku

ekonomicznych

dotyczących

10 godzin
przewozu
5 godzin

2. Tematyka zajęć praktycznych
3
godzin
1.3. Umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisówindywidualna
BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu
jazda
z
instruktorem
7
godzin
1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkachindywidualna
specjalnych
jazda
z
instruktorem
Tematyka zajęć praktycznych – 10h (w tym 8h jazdy w warunkach drogowych i 2h jazdy w
warunkach specjalnych); zakres zajęć ustalany indywidualnie wg umiejętności osoby
szkolonej
Zajęcia praktyczne odbywają się pod nadzorem uprawnionego instruktora na samochodzie ciężarowym
typu MAN, przystosowanym do nauki jazdy. Szkolenie praktyczne zostanie przeprowadzone w ruchu
miejskim i w terenie niezabudowanym i na placu manewrowym oraz platformie antypoślizgowej po
zakończeniu zajęć teoretycznych.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu państwowego kwalifikacyjnego pozwoli na zdobycie uprawnień
jako kierowca zawodowy

Grupa docelowa
Osoby w wieku od 21 lat chcące podwyższyć kwalifikacje jako kierowca samochodu ciężarowego

Opis warunków uczestnictwa
- wiek 21 lat
- prawo jazdy kat. „B” lub "C" (prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009 r.)
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania samochodem ciężarowym
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy

Materiały dydaktyczne
Podręcznik dla uczestników kursu kwaliﬁkacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C1, C, C1+E,
C+E; testy; dostęp do platformy e-learningowej

Informacje dodatkowe
Doﬁnansowaniu nie
państwowy

podlegają badania lekarskie, badania psychologiczne, egzamin

Zajęcia teoretyczne realizowane w formie e-learningu (1,5 miesiąca) w godzinach od 10.00 do 20.00. podane w harmonogramie zajęcia teoretyczne mają jedynie charakter poglądowy i będą ustalane z
uczestnikiem indywidualnie
Zajęcia praktyczne realizowane są w godzinach od 06.00 do 22.00 (ustalane indywidualnie z
kursantem)
Podane w harmonogramie godziny zajęć praktycznych mają jedynie charakter poglądowy i będą
ustalane indywidualnie z instruktorem po zakończeniu części teoretycznej. Jazdy będą odbywały się na
terenie Rybnika i okolic woj. śląskiego

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

zajęcia teoretyczne

2019-03-08

10:00

17:00

7:00

2

zajęcia teoretyczne

2019-03-13

10:00

17:00

7:00

3

zajęcia teoretyczne

2019-03-15

10:00

17:00

7:00

4

zajęcia teoretyczne

2019-03-20

10:00

17:00

7:00

5

zajęcia teoretyczne

2019-03-26

10:00

17:00

7:00

6

zajęcia teoretyczne

2019-03-28

10:00

17:00

7:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

7

zajęcia teoretyczne

2019-04-01

10:00

17:00

7:00

8

zajęcia teoretyczne

2019-04-03

10:00

17:00

7:00

9

zajęcia teoretyczne

2019-04-05

10:00

17:00

7:00

10

zajęcia teoretyczne

2019-04-08

10:00

17:00

7:00

11

zajęcia teoretyczne

2019-04-10

10:00

17:00

7:00

12

zajęcia teoretyczne

2019-04-12

10:00

17:00

7:00

13

zajęcia teoretyczne

2019-04-15

10:00

17:00

7:00

14

zajęcia teoretyczne

2019-04-17

10:00

17:00

7:00

15

zajęcia teoretyczne

2019-04-19

10:00

17:00

7:00

16

zajęcia teoretyczne

2019-04-22

10:00

17:00

7:00

17

zajęcia teoretyczne

2019-04-24

10:00

17:00

7:00

18

zajęcia teoretyczne

2019-05-09

10:00

17:00

7:00

19

zajęcia teoretyczne

2019-05-13

10:00

14:00

4:00

20

zajęcia praktyczne

2019-05-31

12:00

14:00

2:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

GRZEGORZ ŁAPETA

Obszar specjalizacji

instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B,
C1, C, D1, D, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T;
trener, wykładowca od 2012 r.

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy od 1998 r.; trener od 2012
r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

praca w zawodzie instruktora nauki jazdy od
1998 r.; jako trener od 2012 r.

Wykształcenie

wyższe pedagogiczne

Lokalizacja usługi

Adres:
Młyńska 8
44-200 Rybnik, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Plac manewrowy - Rybnik, ul. Majątkowa
42. Jazdy w ruchu miejskim - teren woj.
śląskiego Płyta poślizgowa - Jaworzno, ul.
K. Darwina 17; woj. śląskie

Warunki logistyczne:

