Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja
wstępna przyspieszona kat. C, C+E,
wózek widłowy, HDS, PRP,
doskonalenie techniki jazdy TIR-em,
opłata za badania oraz pierwsze
egzaminy (+21, kat. B)
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/12/21853/303504

Cena netto

12 600,00 zł

Cena brutto

12 600,00 zł

Cena netto za godzinę

38,07 zł

Cena brutto za
godzinę

38,07

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

331

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-23

Termin zakończenia
usługi

2019-07-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-22

Maksymalna liczba uczestników

25

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Prawo jazdy
Usługi

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?

Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
TAK: - Starosta wydaje prawo jazdy kat.C,C+E, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji
zawodowej, - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne
(wózek, HDS, podesty).

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kształcenie zawodowe

A.69. - Eksploatacja środków transportu
drogowego

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Ogólnopolskie Centrum Techniki Jazdy s.c.
Małgorzata Prątnicka, Elżbieta Wyszyńska

Osoba do kontaktu

Zbigniew Wyszyński

E-mail

info@octj.pl

Telefon

602 774 556

Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie uporządkowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie
budowy, prowadzenia oraz bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych, urządzeń transportu
bliskiego niezbędne do zdania egzaminów państwowych przed komisją powołaną przez WORD,
wojewodę, UDT, ODTJ oraz uzyskania odpowiednio: prawa jazdy kat. C i C+E, świadectwa kwalifikacji
zawodowej w zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E, zaświadczenia kwalifikacyjnego kat. II-WJO, II-Ż, I-P
ponadto nabędzie rozwiniętą w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z
uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi

KURS RÓWNOLEGŁY W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. C i
C+E
Zajęcia teoretyczne kat. C – 20 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.
1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej – 10,5
godz.
2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym – 4,5 godz.
3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – 1,5 godz.
4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu – 3,5 godz.
Zajęcia praktyczne kat. C – 20 godz, kat. C+E – 25 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.
1. Nauka jazdy na placu manewrowym.
2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.
Łącznie: 65 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W
ZAKRESIE KAT. C1,C1+E,C,C+E
Część podstawowa – 97 godz. (T), 1 godz. trwa 60min.
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.
poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania –
15 godz.
poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w
celu zapewnienia panowania nad pojazdem i zapobiegania awariom – 15 godz.
2. Stosowanie przepisów.
poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad
- 15 godz.
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.
umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.
umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – 10 godz.
świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.
umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.
umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.
Część specjalistyczna – 33 godz. (T), 10 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.
miejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp – 11,5 godz.(T), 4,5
godz. (C), 2 godz. (P)
umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 1,5 godz. (T), 0,5

godz. (C), 8 godz. (P)
2. Stosowanie przepisów.
poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz. (T)
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 5
godz. (T)
Łącznie: 140 godz.

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE OBEJMUJĄCE ROZSZERZENIE
PROGRAMOWE
Zajęcia teoretyczne – 4 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.
1. Mechanika – czas, droga, prędkość, rodzaje ruchów, prędkość ruchów roboczych, równowaga sił,
stateczność – 2 godz.
2. Elektrotechnika – natężenie prądu, napięcie – różnica potencjałów, oporność, Prawo Ohma,
rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu – 2 godz.
Łącznie: 4 godz.

KURS OPERATORA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH, Z
WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH KAT. II-WJO
Zajęcia teoretyczne – 28 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 3 godz.
Typy stosowanych wózków jezdniowych – 1 godz.
Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych – 8 godz.
Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu – 1 godz.
Czynności operatora w czasie pracy – 1 godz.
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 1 godz.
Wiadomości z zakresu BHP – 11 godz.

Zajęcia praktyczne – 10 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.
1. Budowa wózków – 2 godz.
2. Czynności przed przystąpieniem do pracy w trakcie i po zakończeniu – 2 godz.
3. Sterowanie ruchami roboczymi – 6 godz.
Łącznie: 38 godz.

KURS BEZPIECZNEJ WYMIANY BUTLI
Zajęcia teoretyczne – 3 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.
Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonania czynności związanych z wymiana butli.
Zajęcia praktyczne –5 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.
1. Wymiana butli wykonana przez instruktora.

2. Samodzielna wymiana butli.
3. Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia, egzamin.
Łącznie: 8 godz.

KURS OPERATORA ŻURAWI PRZENOŚNYCH KAT. II-Ż
Zajęcia teoretyczne – 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.
1.
2.
3.
4.
5.

Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 2 godz.
Budowa żurawi – 8 godz.
Eksploatacja – 6 godz.
Wiadomości z zakresu BHP – 6 godz.

Zajęcia praktyczne – 10 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.
1. Budowa żurawi – 2 godz.
2. Czynności przed przystąpieniem do pracy – 2 godz.
3. Sterowanie ruchami roboczymi – 6 godz.
Łącznie: 34 godz.

KURS OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH
PRZEJESZDNYCH
MONTOWANYCH NA POJAZDACH KAT. I-P
Zajęcia teoretyczne – 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.
1.
2.
3.
4.
5.

Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 2 godz.
Budowa maszyn – 8 godz.
Eksploatacja – 4 godz.
Wiadomości z zakresu BHP – 8 godz.

Zajęcia praktyczne – 10 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.
1.
2.
3.
4.

Budowa podestów – 2 godz.
Czynności przed przystąpieniem do pracy – 2 godz.
Sterowanie ruchami roboczymi – 4 godz.
Obowiązki po zakończeniu pracy – 2 godz.

Łącznie: 34 godz.

KURS DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY TIR-em W
WARUNKACH SPECJALNYCH NA OBIEKCIE SZKOLENIOWYM
OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY
Zajęcia praktyczne – 8 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.
1. BHP i PPOŻ, obsługa codzienna, sprawdzenie świateł, hamulców.
2. Sprzęganie – rozprzęganie ciągnika siodłowego z naczepą.
3. Jazda po okręgu, ruszanie na wzniesieniu.

4.
5.
6.
7.

Ominięcie przeszkody.
Hamowanie.
Porównanie drogi zatrzymania cysterny z innym samochodem ciężarowym i osobowym.
Jazda po wyznaczonym torze.

Łącznie: 8 godz.
Usługa obejmuje przeprowadzenie wymaganych badań lekarskich oraz opłatę za pierwsze egzaminy.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:
1. Nabyciu wiedzy w zakresie:
przepisów prawa o ruchu drogowym,
przepisów dotyczących transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych, urządzeń transportu bliskiego oraz
urządzeń do rejestrowania czasu pracy (tachografów),
wypełniania dokumentów celnych i przewozowych związanych z wykonywanym zadaniem
transportowym,
przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy,
odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pracowniczych, drogowych i przewozowych
związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy
2. Nabyciu umiejętności w zakresie:
racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia oraz obsługiwania poj.
samochodowych w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E,
właściwego i bezpiecznego rozmieszczenia oraz zabezpieczania przewożonego ładunku,
obsługi urządzeń rejestrujących czas pracy, urządzeń do poboru opłat drogowych oraz urządzeń
nawigacyjnych,
czytania map drogowych oraz planowania i doboru odpowiednich tras właściwych do wykonania
konkretnego zadania przewozowego,
prowadzenia i obsługi wózków podnośnikowych, żurawi przenośnych,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych,
radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym
zawodem.
3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:
posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole,
przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych
celów kształcenia.

Grupa docelowa
osoby zamierzające uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu
drogowego rzeczy oraz uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego,
zamieszkujące na terenie subregionu suwalskiego (miasto Suwałki oraz powiaty: suwalski,
sejneński, augustowski, moniecki, grajewski).

Opis warunków uczestnictwa
osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy,
posiadające prawa jazdy kategorii B,
przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na
więzi osobiste lub zawodowe,
albo niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać
przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby zamieszkujące na terenie subregionu suwalskiego (miasto Suwałki, oraz powiaty: suwalski,
sejneński, augustowski, moniecki, grajewski),
które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Materiały dydaktyczne
książka i płyta CD, "Kierowca Doskonały" GRUPA IMAGE,
książka "Kwalifikacja wstępna CD" GRUPA IMAGE
książka "Wózki widłowe" podręcznik operatora GRUPA IMAGE,
książka "Żórawie przeładunkowe typu HDS" Ryszard Tuchliński,
książka "Podesty ruchome w pytaniach i odpowiedziach" Aleksander Sosiński.

Informacje dodatkowe
Starosta właściwy wyda profil kandydata na kierowcę (PKK) po weryfikacji dokumentów: wniosku o
wydanie prawa jazdy, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, fotografii przodem (3,5×4,5),
ze względu na dużą ilość osób prowadzących szkolenia organizowane przez naszą firmę, zajęcia
na kursach oprócz osób wymienionych w karcie usługi mogą prowadzić inni wykładowcy i
instruktorzy.
zajęcia praktyczne z prawa jazdy kat. C, CE, kwalifikacji, wózka, HDS, podestów oraz doskonalenia
techniki będą ustalane indywidualnie z instruktorami po odbyciu zajęć teoretycznych,
w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w kursie ADR minimalny czas trwania kursu
przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie,
różnice w liczbie godzin wynikają z długości czasu trwania jednostki lekcyjnej oraz
uwzględnionych przerw pomiędzy zajęciami,
usługa obejmuje przeprowadzenie wymaganych badań lekarskich oraz opłatę za pierwsze
egzaminy.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

zajęcia teoretyczne - prawo jazdy

2019-02-23

08:00

16:30

8:30

2

zajęcia teoretyczne - prawo jazdy

2019-02-24

08:00

16:30

8:30

3

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-01

15:00

22:30

7:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

4

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-02

08:00

15:30

7:30

5

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-03

08:00

15:30

7:30

6

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-08

15:00

22:30

7:30

7

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-09

07:00

14:30

7:30

8

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-10

07:00

14:30

7:30

9

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-14

15:00

22:30

7:30

10

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-15

14:30

22:00

7:30

11

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-16

07:00

14:30

7:30

12

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-17

07:00

14:30

7:30

13

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-21

15:00

22:30

7:30

14

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-22

15:00

22:30

7:30

15

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-23

08:00

15:30

7:30

16

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-03-24

08:00

14:30

6:30

17

zajęcia teoretyczne - szkolenie
uzupełniające (WJO,HDS,PRP)

2019-03-29

15:00

18:30

3:30

18

zajęcia teoretyczne - wózki widłowe

2019-03-29

18:30

22:30

4:00

19

zajęcia teoretyczne - wózki widłowe

2019-03-30

08:00

11:30

3:30

20

zajęcia teoretyczne - wózki widłowe

2019-03-30

11:30

18:00

6:30

21

zajęcia teoretyczne - wózki widłowe

2019-03-31

08:00

17:00

9:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

22

zajęcia teoretyczne - wymiana butli

2019-03-31

17:00

19:30

2:30

23

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-04-04

15:00

22:30

7:30

24

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-04-05

15:00

22:30

7:30

25

zajęcia teoretyczne - HDS

2019-04-06

08:00

18:00

10:00

26

zajęcia teoretyczne - HDS

2019-04-07

08:00

18:00

10:00

27

zajęcia teoretyczne - PRP

2019-04-12

12:30

22:30

10:00

28

zajęcia teoretyczne - PRP

2019-04-13

08:00

18:00

10:00

29

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-04-26

15:00

22:30

7:30

30

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-04-27

08:00

15:30

7:30

31

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja
wstępna

2019-04-28

08:00

13:30

5:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Zbigniew Wyszyński

Obszar specjalizacji

instruktor / wykładowca nauki i techniki jazdy kat.
A, B, C, D, BE, CE, DE.

Doświadczenie zawodowe

jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z
branżą szkoleniową kandydatów na kierowców
związany od przeszło 20 lat.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 2008 roku szkoli kandydatów na kierowców i
kierowców z techniki i taktyki jazdy.

Wykształcenie

wyższe - kierunek logistyka pojazdów
samochodowych na Wydziale Transportu
Politechniki Warszawskiej.

Imię i nazwisko

Andrzej Prątnicki

Obszar specjalizacji

instruktor / wykładowca nauki jazdy kat. B, C, D,
BE, CE, DE oraz techniki jazdy kat. A,B,C,BE,CE.

Doświadczenie zawodowe

jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z
branżą szkoleniową kandydatów na kierowców
związany od przeszło 13 lat.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 2008 roku szkoli kandydatów na kierowców i
kierowców z techniki i taktyki jazdy.

Wykształcenie

średnie - ukończył Technikum Mechaniczne w
Warszawie.

Imię i nazwisko

Adrian Fankidejski

Obszar specjalizacji

instruktor / wykładowca nauki jazdy kat. B, C, D,
BE, CE, DE.

Doświadczenie zawodowe

jako instruktor i wykładowca z branżą
szkoleniową kandydatów na kierowców związany
od przeszło 10 lat.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 2008 roku szkoli kandydatów na kierowców i
kierowców z techniki i taktyki jazdy.

Wykształcenie

średnie - ukończył Technikum Mechaniczne w
Wyszkowie.

Lokalizacja usługi
Adres:
pl. Plac Niepodległości 22
19-200 Grajewo, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
- Stare Kosiny 50D, gm. Wiśniewo - Łomża,
ul. Polowa 45, - Radom, ul. Tokarska 3

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Wi-fi

