KURS PRAWA JAZDY KAT. C
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

2019/03/18/22533/338841

Cena netto

3 500,00 zł

Cena brutto

3 500,00 zł

Cena netto za godzinę

70,00 zł

Cena brutto za
godzinę

70,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

50

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-05-07

Termin zakończenia
usługi

2019-06-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-04-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-05-06

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 prawa jazdy kat. C+E - kurs 45
godzinny

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

784027817

Cel usługi
Cel biznesowy
Uzyskanie prawa jazdy kat. C pozwoli na znalezienie pracy jako kierowca

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 oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, potrafi 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
Tematyka zajęć teoretycznych
1. Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych1
uczestników ruchu drogowego.
godzina
2. Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami ,
przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych,

1
godzina

porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni
3. Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub
zmianę zachowania kierującego pojazdem min. alkoholu lub podobnie

1
godzina

działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia.
4. Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego,
1
najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o
godzina
ograniczonej swobodzie ruchu.
5. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem rożnego rodzaju1
pojazdów w różnych warunkach widoczności.
godzina
6. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem1
bezpieczeństwa jazdy
godzina
7. Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem1
ochrony środowiska.
godzina
8. Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń
1
prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów
godzina
oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu.
9. Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni.

1
godzina

10. Zasady postępowania w razie uczestnictwa wypadku drogowym oraz zasady4
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku
godziny
11. Zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym.

1
godzina

2. Tematy dodatkowe w zakresie kat. "C"
1. Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców.

1
godzina

2. Zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu:

1
osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowymgodzina
przewozie osób i towarów.
3. Środki ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu

1
godzina

4. Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych.

1
godzina

5. Warunki bezpieczeństwa
zamocowaniem ładunku.

związane

z

załadunkiem,

rozmieszczeniem

i1
godzina

6. Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych1
pojazdu.
godzina
Tematyka zajęć praktycznych
Tematyka zajęć praktycznych – 30h; zakres zajęć ustalany indywidualnie wg umiejętności
osoby szkolonej
Zajęcia praktyczne odbywają się pod nadzorem uprawnionego instruktora na samochodzie ciężarowym
typu MAN TGL 12.240, przystosowanym do nauki jazdy. Szkolenie praktyczne zostanie przeprowadzone
w ruchu miejskim i w terenie niezabudowanym oraz na placu manewrowym po zakończeniu zajęć
teoretycznych.
Podziału godzinowego poszczególnych tematów dokonuje instruktor prowadzący w zależności od
stopnia zaawansowania kursanta.
1. Przygotowanie się do jazdy
2. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania
3. Włączanie się do ruchu
4. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze
5. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z nim i przy użyciu
dopuszczalnych środków
6. Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych
7. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Ukończenie kursu prawa jazdy kat. C pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia
samochodu ciężarowego. Pozytywny wynik egzaminu państwowego pozwala na zdobycie uprawnień
prawa jazdy kat. C.

Grupa docelowa
Osoby w wieku od 21 lat i posiadające przynajmniej prawo jazdy kat. B lub 18 lat - gdy kandydat posiada
świadectwo kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Opis warunków uczestnictwa
- prawo jazdy kat. B
- wiek 21 lat lub 18 lat - kandydat posiada Kwalifikację Wstępną w zakresie kat. C1, C, C1+E, C+E
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania samochodem ciężarowym
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy
- uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Materiały dydaktyczne
podręcznik - Kurs prawa jazdy kat. C, testy, dostęp do materiałów szkoleniowych w formie
elektronicznej

Informacje dodatkowe
Doﬁnansowaniu nie
państwowy

podlegają badania lekarskie, badania psychologiczne, egzamin

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

2019-05-07

18:00

21:00

3:00

2

zajęcia teoretyczne

2019-05-10

18:00

19:30

1:30

3

zajęcia teoretyczne

2019-05-14

18:00

21:00

3:00

4

zajęcia teoretyczne

2019-05-17

18:00

21:00

3:00

5

zajęcia teoretyczne

2019-05-21

18:00

21:00

3:00

6

zajęcia teoretyczne

2019-05-24

18:00

19:30

1:30

7

zajęcia praktyczne

2019-05-28

07:00

09:00

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

Doświadczenie zawodowe

instruktor, wykładowca nauki jazdy od 1998 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

praca w zawodzie instruktora nauki jazdy od
1998 r.

Wykształcenie

wyższe pedagogiczne

Imię i nazwisko

ROBERT DANEL

Obszar specjalizacji

instruktor, wykładowca kat. B1, B, B+E, C1, C,
C1+E, C+E, T

Doświadczenie zawodowe

instruktor nauki jazdy od 2008 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

praca w zawodzie instruktora nauki jazdy od
2008 r.

Wykształcenie

średnie zawodowe

Lokalizacja usługi
Adres:
Młyńska 8
44-200 Rybnik, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Plac manewrowy - Majątkowa 42, 44-200
Rybnik, woj. śląskie. Jazdy w ruchu
miejskim - teren woj. śląskiego

Warunki logistyczne:

