Prawo jazdy kat D ( z posiadanym
prawo jazdy kat C)+ kwalifikacja
wstepna przyspieszona kat D, DE, D1,
D1E, Kurs ADR podstawowy i
specjalistyczny (cysterny)
Usługa archiwalna
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

2019/08/22/15276/445306

Cena netto

7 300,00 zł

Cena brutto

7 300,00 zł

Cena netto za godzinę

30,42 zł

Cena brutto za
godzinę

30,42

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

240

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-03

Termin zakończenia
usługi

2019-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-26

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-03

Maksymalna liczba uczestników

10

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

kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat C1,
C1E, C, CE

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
LUDWIK JACZYŃSKI

Osoba do kontaktu

LUDWIK JACZYŃSKI

E-mail

ludwik.jaczynski@gmail.com

Telefon

604445656

Cel usługi
Cel biznesowy
Podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych. Przygotowanie do egzaminu
PAŃSTWOWEGO NA KWALIFIKACJE WSTEPNA PRZYSPIESZONA, NA PRAWO JAZDY KAT D oraz do
egzaminu ADR podstawowy i specjalistyczny.

Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy
i kwalifikację wstępną przyspieszoną blok programowy D, DE, E1, D1E. Posiadanie wiedzy z zakresu
przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego umożliwiającej bezpieczne kierowanie
autobusem. Prawidłowe wykonanie wszystkich zadań egzaminacyjnych. Umiejętność komunikacji z
innymi uczestnikami ruchu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs kat D
Zajęcia praktyczne kat D ustalane są indywidualnie pomiędzy instruktorem nauki jazdy, a uczestnikiem
kursu.
Cel edukacyjny
Posiadanie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego umożliwiającej
bezpieczne kierowanie pojazdem ciężarowym z przyczepą
Czas trwania kursu kat D - 20 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I 60 GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Program szkolenia teoretycznego D
1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym
3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
Szkolenie praktyczne kat D Plac manewrowy
1. Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów
pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
3. Parkowanie skośne, prostopadłe,
4. Parkowanie równoległe (kat D)
5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Szkolenie praktyczne kat D Ruch drogowy
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i
niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone
i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i
niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone
i podwyższone dopuszczalne prędkości
4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne, oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo
przejazdu, z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy,
6. Przejazd przez przejścia dla pieszych
7. Przejazd przez tunel, torowisko kolejowe, obok przystanku autobusowego,
8. Wykonanie manewru wyprzedzania, omijania, wymijania,
9. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu, kierunku jazdy w lewo, prawo,

10. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu
12. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych
13. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy
14. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania
silnikiem
15. Egzamin wewnętrzny
KWALIFIKACJA WSTEPNA PRZYSPIESZONA• część podstawowa: 97 godz. • część specjalistyczna: •
część teoretyczna: 33 godz. • część praktyczna: 10 godz.
Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na
pojazdach kategorii D, D1, D+E, D1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu
racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących
przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Charakterystyka absolwenta kursu Absolwent kursu po jego zakończeniu powinien mieć wiedzę oraz
umiejętności w zakresie racjonalnej i bezpiecznej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla
pojazdów kategoriiD, D1, D+E, D1+E. Nieobca mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w
aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w
środowisku pracy. Zdobyta przez absolwenta wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w
warunkach ćwiczeń praktycznych. Zakres materiału doćwiczeń pod nadzorem trenera-wykładowcy przy
użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspierającego proces szkolenia
1.Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania
2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu
zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom
3 Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzą- cych nim zasad.
4 Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy
5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów
6.Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym
7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych
8.Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych
9.Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika
10.Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych
11.Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa
12.Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami
prawidłowego użytkowania pojazdu
13. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów
14. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i
organizacji rynku
Absolwent po zaliczeniu obu części kursu i wszystkich zawartych w nich bloków teoretycznych i
spełnieniu wymagań postawionych w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z późn.

zmianami), tj. odbyciu 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 2 godzin zajęć praktycznych
z jazdy w warunkach specjalnych, posiada uprawnienia, aby przystąpić do testu kwalifikacyjnego.
Celem
kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania
państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji.
KURS ADR PODSTAWOWY I SPECJALISTYCZNY (CYSTERNY)
Czas trwania kursu ADR 24 godziny część podstawowa, 16 godzin część specjalistyczna
ADR podstawowy
1. wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych – zakres i zastosowanie
umowy, definicje i jednostki miar,
2. główne rodzaje zagrożeń – klasyfikacja towarów niebezpiecznych, klasyfikacja zagrożeń
3. działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń –
szkolenia, instrukcje bezpieczeństwa, środki gaśnicze, środki uszczelniające,
4. obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych – obecność przy
załadunku, instrukcje bezpieczeństwa, kontrola dokumentów, technika prowadzenia pojazdu,
posługiwanie się sprzętem będącym na wyposażeniu pojazdu,
5. oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych – wzory nalepek, zasady umieszczania
nalepek ostrzegawczych
6. manipulowanie i układanie sztuk przesyłki – oznakowanie przesyłek, rodzaje opakowań, sprzęt i
urządzenia załadunkowe, zasady ładowania pojazdów,
7. środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów
niebezpiecznych – środki ochrony indywidualnej, oznakowanie hal i magazynów,
8. zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera – sposób
zaznaczenia zakazów ładowania, powody wprowadzenia zakazów ładowania razem, konieczność
przestrzegania zakazów ładowania razem,
9. postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru –
oznakowanie tuneli, zakazy wjazdu do tuneli, postępowanie w przypadku pożaru pojazdu
własnego lub innego,
10. czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie
pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków
ochrony indywidualnej,
11. przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów – ogrzewacze postojowe,
agregaty chłodnicze, pasy, belki i poduszki mocujące, gaśnice, kliny pod koła, latarki, układy
hydrauliczne i pneumatyczne pojazdów,
12. zajęcia praktyczne – sposoby udzielania pierwszej pomocy, gaszenie pożarów, postępowanie w
razie zaistnienia wypadku lub awarii,
13. ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich – plan ochrony, środki
zapobiegające kradzieży, obrona osobista,
14. informacje na temat realizacji transportu kombinowanego – deﬁnicje transportu kombinowanego,
przepisy specjalne, zasady postępowania przy realizacji transportu kombinowanego,
15. informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów – zezwolenia na przewóz
odpadów, rodzaje odpadów, oznakowanie i wyposażenie pojazdów przewożących odpady
16. informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej – deﬁnicje, zakres

odpowiedzialności, ubezpieczenia,
17. zajęcia praktyczne – sposoby udzielania pierwszej pomocy, gaszenie pożarów, postępowanie w
razie zaistnienia wypadku lub awarii,
18. podsumowanie
ADR specjalistyczny cysterny
1. zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku –
bezwładność ładunku, bezwładność pojazdu, tor ruchu pojazdu, zmiana długości drogi
hamowania,
2. szczególne wymagania dotyczące pojazdów – pojazdy AT, OX, FL, wyposażenie fabryczne i
dodatkowe,
3. dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw
dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz
umieszczania nalepek ostrzegawczych – rodzaje tablic, wymagania dotyczące oznakowania,
terminy badań technicznych, rodzaje dokumentów, tabliczki znamionowe,
4. ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern –
cysterny podciśnieniowe i nadciśnieniowe, budowa zaworów i instalacji cysterny,
5. zajęcia praktyczne – podłączanie węży spustowych, podłączanie cysterny, spinanie naczep i
przyczep z samochodami, przygotowanie pojazdu do jazdy, przygotowanie pojazdu do postoju,
Celem kursu jest przygotowanie do zdania egzaminu teoretycznego ADR podstawowy i specjalistyczny

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Umiejętność bezpiecznego prowadzenia pojazdu kat D
Poznanie i przestrzeganie obowiązujących zasad ruchu drogowego oraz przepisów regulujących
przewóz osób

Grupa docelowa
- ukończony 24 rok życia, badania lekarskie i psychologiczne
- posiadanie prawo jazdy kat C, uzyskane przed 10 września 2009 roku

Opis warunków uczestnictwa
- ukończony 24 rok życia,
- badania lekarskie i psychologiczne
- posiadanie prawo jazdy kat C, uzyskane przed 10 września 2009 roku
- Profil kandydata na kierowcę KAT D

Materiały dydaktyczne
książka i płyta kat D
Książka +dostęp testy internetowe na kwalifikację wstępną przyspieszoną

Informacje dodatkowe
Cena uwzględnia koszt jednego egzaminu na prawo jazdy kat D, jednego egzaminu na kwaliﬁkacje
wstepna przyspieszona D, DE, D1, D1E oraz koszty badań lekarskich i psychologicznych
Zajęcia oprócz wymienionych w karcie usługi osób mogą prowadzić inni instruktorzy i wykładowcy.
Zajęcia praktyczne z poszczególnych kursów odbywają się po indywidualnym umówieniu z instruktorem
prowadzacym.
Różnice w liczbie godzin wynikają z długośći trwania lekcji w przypadku kursów na:
prawo jazdy kat D -1h zajęć teoretycznych = 45 minut
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat D - 1h zajęć teoretycznych = 60 minut
szkolenie okresowe 60 minut
ADR podstawowy i specjalistyczny 45 minut

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

spotkanie organizacyjne

2019-09-03

12:00

13:00

1:00

2

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat C

2019-09-07

08:00

16:00

8:00

3

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat C

2019-09-08

08:00

16:00

8:00

4

zajęcia teoretyczne prawo
jazdy kat D

2019-09-12

16:00

20:05

4:05

5

zajęcia teoretyczne prawo
jazdy kat D

2019-09-13

16:00

20:05

4:05

6

zajęcia teoretyczne prawo
jazdy kat D

2019-09-14

16:00

20:05

4:05

7

zajęcia teoretyczne prawo
jazdy kat D

2019-09-15

16:00

20:05

4:05

8

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-09-21

08:00

16:00

8:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

9

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-09-22

08:00

16:00

8:00

10

ADR PODSTAWOWY

2019-09-25

14:00

20:45

6:45

11

ADR PODSTAWOWY

2019-09-26

14:00

21:00

7:00

12

ADR PODSTAWOWY

2019-09-27

13:00

21:45

8:45

13

ADR CYSTERNY

2019-09-28

08:00

14:30

6:30

14

ADR CYSTERNY

2019-09-29

08:00

14:30

6:30

15

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-10-05

08:00

16:00

8:00

16

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-10-06

08:00

16:00

8:00

17

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-10-12

08:00

16:00

8:00

18

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-10-13

08:00

16:00

8:00

19

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-10-19

08:00

16:00

8:00

20

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-10-20

08:00

16:00

8:00

21

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-10-26

08:00

16:00

8:00

22

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-10-27

08:00

16:00

8:00

23

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-11-09

08:00

16:00

8:00

24

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-11-10

08:00

16:00

8:00

25

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-11-16

08:00

16:00

8:00

26

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-11-17

08:00

16:00

8:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

27

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-11-23

08:00

16:00

8:00

28

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-11-24

08:00

16:00

8:00

29

kwalifikacja wstepna
przyspieszona kat D

2019-11-30

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

LUDWIK JACZYŃSKI

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy Kat: A, B, C, D, T, B+E,
C+E, D+E trener wykładowca - kwalifikacje i
szkolenia okresowe

Doświadczenie zawodowe

40 w zawodzie Instruktora Nauki Jazdy

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

35 lat jako Kierownik Ośrodka Szkolenia
Kierowców Technik – mechanik w zakresie
specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów
samochodowych trener – wykładowca na kursach
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej i okresowej dla kierowców
wykonujących przewóz drogowy

Wykształcenie

Średnie – techniczne

Imię i nazwisko

MIROSŁAW JACZYŃSKI

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy Kat: A, B, C, T, B+E, C+E,

Doświadczenie zawodowe

16 lat w zawodzie Instruktor Nauki Jazdy trener
wykładowca kwalifikacje wstępne i szkolenia
okresowe

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor Techniki Jazdy Kat B Prawo Jazdy Kat A,
B, C, D, T, B+E, C+E, D+E trener – wykładowca
na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej i okresowej dla
kierowców wykonujących przewóz drogowy

Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

WIESŁAW DEMBIŃSKI

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy Kat: A, B, C, D, T, B+E,
C+E, D+E

Doświadczenie zawodowe

6 lat w zawodzie Instruktor Nauki Jazdy trener
wykładowca kwalifikacje i szkolenia okresowe

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prawo Jazdy Kat A, B, C, D, T, B+E, C+E, D+E
trener – wykładowca na kursach kwalifikacji
wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i
okresowej dla kierowców wykonujących przewóz
drogowy

Wykształcenie

Średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Ks. J. Popiełuszki 13
19-200 Grajewo, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
jazda
w
warunkach
specjalnych
(SYMULATOR) Polska Izba Gospodarcza
Ośrodków
Szkolenia
Kierowców
UL.
PIOTRA SKARGI 1 05-820 PIASTÓW Zajęcia
praktyczne
z
kwaliﬁkacji
wstępnej
odbywaja
się
w
Białymstoku.
Ul.
Lawendowa 62

Warunki logistyczne:

