Prawo jazdy kat. C+E
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

2019/02/12/11542/303200

Cena netto

2 400,00 zł

Cena brutto

2 400,00 zł

Cena netto za godzinę

96,00 zł

Cena brutto za
godzinę

96,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

25

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-04-01

Termin zakończenia
usługi

2019-05-17

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-04-01

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie 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 Szkoleń Zawodowych "DiagnoTest" Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Grzegorz Ryt

E-mail

grzegorz.ryt@diagnotest.pl

Telefon

+48 518-549-302

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne, zgodne z zasadami dydaktyki przygotowanie
kursantów do uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. C+E. Cel szkolenia realizowany jest poprzez
przekazanie umiejętności praktycznych m.in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, ogólnych zasad
drogowych, bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych.
Uczestnicy po zakończeniu kursu oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego przed
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego powinni posiadać wiedzę praktyczną z zakresu
programowego przedmiotowego szkolenia, czyli m.in. zasady drogowe, przepisy prawa, znajomość
pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda na placu manewrowym, parkowanie, jazdy w ruchu miejskim
oraz poza terenem zabudowanym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego kursanci
uzyskają uprawnienia prawa jazdy kat. C+E pozwalające im na prowadzenie samochodu ciężarowego
powyżej 3,5 tony masy całkowitej z przyczepą lub naczepą. Ponadto ukończenie szkolenia prawa
jazdy kat. C+E oraz pozytywne zdanie egzaminu państwowego przyczyni się do uzyskania
kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli zdanie egzaminu
państwowego przed WORD, a zatem poszerzenie kwalifikacji uczestników i wzrost ich przydatności
na obecnym rynku gospodarczym w związku z posiadaniem uprawnień do prowadzenia w/w
pojazdów.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Plan nauczania
Treść szkolenia w zakresie
poszczególnych
zajęć Wymiar godzin edukacyjnych
edukacyjnych

Temat zajęć edukacyjnych
Jazdy
pod
kontrolą
nadzorem instruktora

i

1. Przygotowanie się do jazdy
2. Sprzęganie i rozprzęganie
pojazdu z przyczepą lub
naczepą w zakresie kat. C+E
3.
Posługiwanie
się
urządzeniami
sterowania
pojazdem podczas jazdy i
parkowania
4.Włączanie się do ruchu
5.
zajmowanie
pozycji na drodze

właściwej

6.respektowanie praw innych
uczestników
ruchu
oraz
porozumiewanie się z nimi
przy użyciu dopuszczalnych
środków
7.bezpieczne wykonywanie
wszelkich
manewrów
występujących w różnych
sytuacjach drogowych
8.obserwacja
drogi
i
przewidywanie rzeczywistych
lub potencjalnych zagrożeń
9.skuteczne reagowanie w
przypadku
powstania
rzeczywistego zagrożenia, w
tym hamowanie awaryjne
10.jazda
z
prędkością
nieutrudniającą
ruchu
i
dostosowaną do warunków
ruchu drogowego
11.jazda z
zachowaniem
obowiązujących
przepisów
ruchu drogowego
12.zachowanie
środków
ostrożności przy wysiadaniu
z pojazdu
13.wykonywanie
podstawowych
czynności
kontrolno-obsługowych tych
mechanizmów i urządzeń
pojazdu
które
mają
bezpośredni
wpływ
na
bezpieczeństwo jazdy
14.

jazda

poza

terenem

25

zabudowanym
lub
po
drogach o podwyższonej
dopuszczalnej prędkości

RAZEM

25

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Ukończenie kursu prawa jazdy kat. C+E pozwoli na zdobycie wiedzy merytorycznej w zakresie
programowym przedmiotowego kursu, pozyskanie nowych umiejętności oraz prawo podejścia do
egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, celem uzyskania prawa jazdy kat.
C+E, niezbędnego do prowadzenia samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony masy całkowitej z
przyczepą lub naczepą.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane szkoleniem, które ukończyły 21 r.ż., bądź 18 r.ż. – gdy kandydat posiada
Kwalifikację Wstępną Przewozu Rzeczy.

Opis warunków uczestnictwa
- ukończone 21 lat, bądź 18 lat – gdy kandydat posiada Kwalifikację Wstępną Przewozu Rzeczy,
- orzeczenie lekarskie uzyskane od Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwskazań do
kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą lub naczepą,
- orzeczenie psychologiczne uzyskane od uprawnionego Lekarza Psychologa stwierdzające brak
przeciwskazań do kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą lub naczepą,
- uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji.

Informacje dodatkowe
Program obejmuje 25 godzin zegarowych zajęć praktycznych. Harmonogram obejmuje wyłącznie
przykładowe godziny zajęć. Godziny ustalane są na bieżąco, indywidualnie z instruktorem.
Kwota 2 400,00 PLN brutto obejmuje wyłącznie koszt szkolenia.
Dofinansowaniu nie podlega:
- ustawowy koszt wymaganych badań lekarskich - 200,00 PLN
- ustawowy koszt wymaganych badań psychologicznych - 150,00 PLN
- ustawowy koszt egzaminu państowego w WORD - 245,00 PLN (egzamin praktyczny) - płatne w WORD
Istnieje możliwość odbycia badań w siedzibie naszego Ośrodka (środy: psycholog 15:00 - 16:00, lekarz
15:00 - 17:00).

KARTA WYSTAWIONA NA PROŚBĘ KLIENTA.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia praktyczne

2019-04-01

14:00

16:00

2:00

2

Zajęcia praktyczne

2019-04-04

18:00

20:00

2:00

3

Zajęcia praktyczne

2019-04-10

14:00

16:00

2:00

4

Zajęcia praktyczne

2019-04-13

20:00

22:00

2:00

5

Zajęcia praktyczne

2019-04-16

18:00

20:00

2:00

6

Zajęcia praktyczne

2019-04-19

14:00

16:00

2:00

7

Zajęcia praktyczne

2019-04-25

18:00

20:00

2:00

8

Zajęcia praktyczne

2019-04-28

14:00

16:00

2:00

9

Zajęcia praktyczne

2019-04-30

18:00

20:00

2:00

10

Zajęcia praktyczne

2019-05-07

14:00

16:00

2:00

11

Zajęcia praktyczne

2019-05-10

16:00

18:00

2:00

12

Zajęcia praktyczne

2019-05-17

10:00

13:00

3:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Tomasz Woźniak

Obszar specjalizacji

Uprawnienia instruktora kat. B, B+E, C, C+E, T od
2009 r.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2009 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Jerzy Woźniak

Obszar specjalizacji

Uprawnienia instruktora na kat. A, B, B+E, C,
C+E, D, D+E od 1993 r.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 1993 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Leszek Danak

Obszar specjalizacji

Uprawnienia instruktora na kat. B, B+E, C, C+E,
D, D+E od 1986 r.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenia w realizacji szkoleń od 1986 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Bernarda Świerczyny 72
41-400 Mysłowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Plac
manewrowy
Mysłowice,
ul.
Świerczyny 72 Jazdy w ruchu miejskim teren woj. śląskiego

Warunki logistyczne:

