Kurs prawa jazdy kat. C+E oraz
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
kat. C1,C1+E,C,C+E wraz z badaniami
i pierwszymi egzaminami
państwowymi.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/06/17/20366/416213

Cena netto

5 500,00 zł

Cena brutto

5 500,00 zł

Cena netto za godzinę

33,33 zł

Cena brutto za
godzinę

33,33

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

165

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-08-01

Termin zakończenia
usługi

2019-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-17

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-07-19

Maksymalna liczba uczestników

25

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe KU

Prawo jazdy

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

prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy
kategorii B, prawo jazdy kategorii C,
Prawo jazdy kategorii D po B, prawo jazdy
kategorii D po C, Kurs na instruktora nauki
jazdy

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?

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?
Prawo jazdy kat. C+E oraz Świadectwo kwalifikacji
zawodowej
Czy dokument potwierdza uprawnienia do
wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw.
uprawnienia stanowiskowe, np.: operator
koparki) i został wydany po przeprowadzeniu
walidacji?
Prawo jazdy kat. C+E wraz z kodem 95 - przewóz
rzeczy - uprawnia do wykonywania zawodu
kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5
ton wraz z przyczepą.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALFA"
Tomasz Wysocki

Osoba do kontaktu

Justyna Deperas

E-mail

oskalfa@wp.pl

Cel usługi

Telefon

48 85 6745132

Cel edukacyjny
Kursant zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące pracy na stanowisku kierowcy zawodowego wraz
z przyczepą

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Wiadomości ogólne. Podstawowe pojęcia
Przypomnienie podstawowych pojęć dotyczących ruchu drogowego. Poznanie konieczności istnienia
przepisów ruchu drogowego. Poznanie przyczyn wypadków drogowych i roli człowieka w ich
powstawaniu. Przypomnienie pojęcia droga i jej elementów. Przypomnienie pojęcia obszaru
zabudowanego. Poznanie pojęć kierujący i kierowca.

1. Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Utrwalenie zasad prawostronnego ruchu drogowego. Utrwalenie pojęcia skrzyżowania dróg. Poznanie
różnych rodzajów pojazdów

1. Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów. Znaki i sygnały drogowe
Poznanie okoliczności związanych z wykonywaniem różnych manewrów na drodze. Kształtowanie
nawyku obserwacji drogi i otoczenia przed włączeniem kierunkowskazu i rozpoczęciem manewru.
Poznanie zagrożenia wynikającego z przecinania się kierunków jazdy. Kształtowanie nawyku
ustępowania pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Kształtowanie
nawyku ułatwiania włączenia się do ruchu pojazdom ruszającym z przystanków komunikacji publicznej
na obszarze zabudowanym. Przypomnienie konieczności zajęcia odpowiedniego pasa ruchu przy
przejeżdżaniu przez skrzyżowanie. Poznanie zagrożenia podczas przecinania drogi pojazdom
szynowym. Przypomnienie konieczności szczególnego zachowania się wobec pojazdów
uprzywilejowanych (ułatwienie przejazdu), jadących w kolumnie, wykonujących roboty na drodze.
Poznanie konieczności szczególnego zachowania się wobec pieszych, rowerzystów, pojazdów
zaprzęgowych i pieszych idących w kolumnie. Poznanie czynników limitujących bezpieczną prędkość w
określonych warunkach ruchu drogowego. Przypomnienie pojęcia prędkość bezpieczna.
Przypomnienie pojęcia droga hamowania. Poznanie, w jakich warunkach można zatrzymać pojazd i jakie
skutki może spowodować bezzasadne zatrzymanie pojazdu. Poznanie warunków w jakich pojazd może
być holowany. Zdobycie wiadomości o kolumnie pojazdów oraz o warunkach, jakie muszą spełniać
pojazdy jadące w kolumnie. Zdobycie wiadomości o światłach zewnętrznych pojazdu i o warunkach, w
jakich tych można i należy używać świateł. Poznanie znaczenia sygnału dźwiękowego. Utrwalenie
wiadomości o celu stosowanie znaków i sygnałów drogowych. Przypomnienie o różnych rodzajach
znaków i sygnałów drogowych oraz sposobie ich umieszczania. Przypomnienie wiadomości o
sygnalizatorach świetlnych oraz o sygnałach dawanych przez osoby kierujące ruchem, sygnały na
przejazdach kolejowych i wysyłanych przez pojazdy uprzywilejowane w ruchu.

1. Ogólne warunki używania pojazdu
Zdobycie wiadomości o warunkach technicznych, jakie musi spełniać pojazd, aby mógł być
dopuszczony do ruchu na drogach. Przypomnienie związku pomiędzy czystością szyb i kloszy świateł

pojazdu a bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wpływ rozmieszczenia ładunku w pojeździe na jego
równomierne obciążenie. Zdobycie wiedzy o ewidencji, rejestracji i badaniach technicznych pojazdów
oraz o warunkach używania przyczep.

1. Kierowca pojazdu
Przypomnienie odpowiedzialności za skutki ewentualnych wypadków lub kolizji, do których mogło by
dojść w wyniku naruszenia zasad i przepisów ruchu drogowego. Przypomnienie wpływu alkoholu oraz
środków działających podobnie do alkoholu na obniżenie sprawności kierowcy. Przypomnienie
bezpośredniego związku miedzy kulturą jazdy, przestrzeganiem zasad i przepisów ruchu drogowego a
poprawą bezpieczeństwa na drodze.

1. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu
Poznanie uprawnień wynikających z prawa jazdy. Poznanie warunków, w jakich może dojść do
zatrzymania lub cofnięcia prawa jazdy. Poznanie konieczności ubezpieczenia pojazdu i korzyści płynące
z ubezpieczenia. Zdobycie informacji o zasadach zachowania się w przypadku uczestniczenia w
wypadku drogowym.

1. Technika kierowania pojazdem

1. Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska
Poznanie przyczyn jakie mogą spowodować wypadek drogowy. Poznanie obowiązku niesienia pomocy
poszkodowanym w wypadku. Poznanie roli organizatora akcji ratowniczej w wypadku drogowym.
Zdobycie umiejętności wynoszenia oﬁary wypadku z pojazdu. Zdobycie umiejętności posługiwania się
gaśnicą. Poznanie działań ratujących życie oﬁarom wypadku. Poznanie sposobów przeciwdziałania w
przypadku bezdechy, zatrzymania akcji serca i wstrząsu. Poznanie sposobów postepowania w
przypadku zranień, oparzeń, krwotoków i złamań. Zdobycie umiejętności udrożnienia dróg
oddechowych, wykonanie sztucznego oddychania, zewnętrznego masażu serca, opatrunku
uciskowego i unieruchomienia złamania.

Część Podstawowa:
Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego
wykorzystania.
godz.

- 15

Blok 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących
bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowani
jego zużycia i zapobiegania awariom.
godz.

- 15

Blok 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim
zasadami.
- 15
godz.
Blok 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy.
godz.

- 15

Blok 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów
7 godz.

-

Blok 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom ﬁzycznym.
godz.

-

Blok 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji ﬁzycznych i psychicznych.
godz.
Blok 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych.
godz.

10

-

5

-

Blok 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika.
5 godz.

10
-

Część Specjalistyczna:
Blok 1.3. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami
prawidłowego
użytkowania
pojazdu.
T/C/J
- 18 godz.
Blok 1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych. T/C/J
godz.
Blok 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów. T
godz.

- 10
-

10

Blok 3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i
organizacji rynku. T

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
wiedzy: zdobycie wiedzy z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i
logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
umiejętności: zdobycie umiejętności pozwalających na pracę w charakterze kierowcy
zawodowego.
kompetencji społecznych: przygotowanie kursanta do zdania państwowego
kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.

testu

Grupa docelowa
- posiadanie prawa jazdy kategorii C uzyskane po 10 września 2009 roku,
- posiadanie prawa jazdy kat. B,C
- brak utraconego prawa jazdy oraz brak wyroku sądu do kierowania pojazdami,
- ukończone 21 lata,
- posiadanie orzeczenia psychologicznego i lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania
zawodu kierowcy.

Materiały dydaktyczne

Winfor, E-kierowca.pl, Kwalifikacja Złota Edycja.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Kurs prawa jazdy kat. C+E oraz
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat.
C1,C1+E,C,C+E wraz z badaniami i
pierwszymi egzaminami państwowymi. zajęcia organizacyjne

2019-0801

09:00

10:00

1:00

2

Kurs prawa jazdy kat. C+E oraz
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat.
C1,C1+E,C,C+E wraz z badaniami i
pierwszymi egzaminami państwowymi. podsumowanie

2019-1231

09:00

10:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

TOMASZ WYSOCKI

Obszar specjalizacji

Posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na
kierowców prawa jazy kat. A,B,C,D,T,B+E,C+E.
Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy
kat. B,C,D,C+E. Posiada uprawnienia trenera
wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i
okresowej dla kierowców wykonujących przewóz
drogowy. Posiada zaświadczenie Urzędu Dozoru
Technicznego Akademii UDT z zakresu:
Bezpieczna wymiana butli, obsługa wózków
jezdniowych, obsługa wózków jezdniowych
podnośników, obsługa wózków jezdniowych
unoszących, obsługa wózków jezdniowych
naładownych. Posiada zaświadczenie Urzędu
Dozoru Technicznego Centrum Szkolenia o
ukończeniu szkolenia w zakresie: Wózki
jezdniowe podnośnikowe-przepisy prawne,
bezpieczna eksploatacja, kryteria zużycia
niektórych elementów. Certyfikat Stowarzyszenie
E-Kierowca PL - szkolenie dotyczące: Zmiany w
Ustawie o Transporcie Drogowym, czas pracy
kierowcy, główne aspekty bezpieczeństwa w
transporcie drogowym.

Doświadczenie zawodowe

Od 25 lat czynny instruktor oraz właściciel
Ośrodka Szkolenia Kierowców

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 1994 instruktor nauki jazdy

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

PIOTR WYSOCKI

Obszar specjalizacji

Posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na
kierowców prawa jazy kat. A,B,C,D,T,B+E,C+E.
Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy
kat. B,C,D,C+E. Posiada uprawnienia trenera
wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i
okresowej dla kierowców wykonujących przewóz
drogowy.

Doświadczenie zawodowe

od 13 lat czynny instruktor nauki jazdy

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 7 lat instruktor nauki jazdy kat. C,C+E

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

JUSTYNA DEPERAS

Obszar specjalizacji

Posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na
kierowców prawa jazy kat. B,B1. Posiada
uprawnienia trenera wykładowcy na kursach
kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców
wykonujących przewóz drogowy. Posiada
Zaświadczenie ADR (ADR DRIVER TRAINING
CERTIFICATE)

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy od 3 lat, Trener wykładowca od 3 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor nauki jazdy od 3 lat, Trener wykładowca od 3 lat

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
M. Curie-Skłodowskiej 3/02
15-094 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

