Kurs prawo jazdy kat.C i C+E oraz
kwalifikacja wstępna przyspieszonaprzewóz rzeczy (badania i pierwsze
egzaminy w cenie)
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

2019/08/21/36966/445249

Cena netto

8 900,00 zł

Cena brutto

8 900,00 zł

Cena netto za godzinę

41,40 zł

Cena brutto za
godzinę

41,40

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

215

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-05

Termin zakończenia
usługi

2020-05-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-03

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym innym
przepisami prawa, w których określono
wymagania w zakresie świadczenia tych usług,
nadane przez zewnętrzny podmiot

Zakres tematyczny

prawo jazdy kat. AM,A2,A,B,B+E,C,C+E,D

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?
TAK: prawo jazdy kat.C,C+E wydaje Starostwo
Powiatowe lub Urząd Miejski TAK: świadectwo
kierowcy wydaje Urząd Wojewódzki

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

FALCAR Ośrodek Szkolenia Kierowców
Henryk Falkowski

Osoba do kontaktu

Marcin Falkowski

E-mail

biuro@falcar.pl

Telefon

+48 857154440

Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie umiejętności do kierowania samochodem ciężarowym i ciężarowym z przyczepą.
Przygotowanie do egzaminu państwowego w WORD. Nabycie uprawnień kat.C i C+E prawo jazdy.
Przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Zdobycie uprawnień do pracy jako
kierowca zawodowy. Kwalifikacja wstępna przyspieszona- przewóz rzeczy.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs prawo jazdy kat.C zawiera:

-zajęcia teoretyczne 20h
-zajęcia praktyczne 30h
Kurs prawo jazdy kat.C+E zawiera:
-zajęcia praktyczne 25h
Kwalifikacja wstępna przyspieszona:
-zajęcia teoretyczne 130h
-zajecia praktyczne 8h , jazda w warunkach specjalnych 2h

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po zakończonym kursie i zdanym egzaminie państwowym nabywa uprawnienia do kierowania
pojazdami w zakresie kat.C i kat.C+E prawo jazdy. Uczestnik po zakończonym kursie i zdanym
egzaminie państwowym uzyskuje świadectwo kwaliﬁkacji zawodowej i zdobywa możliwość pracy jako
kierowca zawodowy w transporcie drogowym.

Grupa docelowa
Minimalny wiek:
-21 lat (możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat)
-18 lat (osoby posiadające świadectwo kwaliﬁkacji zawodowej potwierdzające ukończenie kwalﬁkacji
wstępnej kat.C,C+E)

Opis warunków uczestnictwa
Wymagania:
-posiadanie prawo jazdy kat.B
-brak przeciwskazań lekarskich i psychologicznych
-przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi
osobiste lub zwodowe
-uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Materiały dydaktyczne
- pakiet kursanta testy + podręcznik

Informacje dodatkowe
Kurs i egzamin państwowy odbywa sie na naszym pojeździe szkoleniowym.
Usługa obejmuje opłatę za badania lekarskie, psychologiczne i pierwsze egzaminy państwowe w WORD.

Prawo jazdy:
zajęcia teoretyczne 1h=45min
zajęcia praktyczne 1h=60min

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej:
zajęcia teoretyczne 1h=45min
zajęcia praktyczne 1h=60min

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Spotkanie organizacyjne

2020-02-05

09:00

11:00

2:00

2

Rozpoczęcie kursu kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej

2020-02-12

08:00

15:00

7:00

3

Rozpoczęcie kursu kat.C

2020-04-01

08:00

15:00

7:00

4

Rozpoczęcie kursu kat.C+E

2020-05-11

08:00

10:00

2:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marcin Falkowski

Obszar specjalizacji

instruktor nauki jazdy i wykładowca w zakresie
wszystkich kategorii prawo jazdy

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Henryk Falkowski

Obszar specjalizacji

instruktor nauki jazdy

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Dolna 4
18-100 Łapy, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Prawo jazdy Łapy ul. Dolna 4 Łapy ul.
Brańska
plac
Kwaliﬁkacja
wstępna
prz ys pie s z ona Łapy ul. Dolna 4 Łapy
ul.Brańska plac Warszawa ul. Powstańców
Śląskich 128

Warunki logistyczne:
Wi-fi,Inne

