Prawo jazdy kat. C +kwalifikacja
wstępna kat C -wraz z opłatą
egzaminacyjną-MIELEC
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

2019/08/22/17247/445590

Cena netto

5 800,00 zł

Cena brutto

5 800,00 zł

Cena netto za godzinę

17,58 zł

Cena brutto za
godzinę

17,58

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

330

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-03

Termin zakończenia
usługi

2019-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-02

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe 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 kategorii C+E" 45godz

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?
podstawa prawna Ust. z dn 5-01-2011r. o
kierujących pojazdami, ust. z dn. 6-09-2001r. o
transporcie drodowym (wraz z aktami
wykonawczymi z późniejszymi zmianami ) oraz
Rozp. MI z dn. 1-04-2010 r . w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ
Eryk Wojdon

Osoba do kontaktu

Lucyna Gawron

E-mail

oskwiraz.tarnobrzeg@wp.pl

Cel usługi

Telefon

17 533 316 492

Cel edukacyjny
-przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do
egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. C Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu
drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczący kierowcy. Umiejętności: umiejętność
bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu ciężarowego Kompetencje społeczne:
wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w sytuacjach stresujących na
drodze poprzez m. in podnoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych,
dostosowanie i zachowanie do okoliczności związanych z ruchem drogowym

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
zajęcia teoretyczne -260 godz lekcyjnych (po 45 minut)-kwalifikacja wstępna
zajęcia praktyczne -kwalifikacji wstępnej 20 godz
zajęcia teoretyczne -20 godz lekcyjnych (po 45 minut)
zajęcia praktyczne prawo jazdy kat C -30 godzin

Program kwalifikacji wstępnej kat C
-POZNANIE CHARAKTERYSTYK UKŁADU PRZENIESIENIA NAPĘDU W CELU JEGO OPTYMALNEGO
WYKORZYSTANIA
-POZNANIE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I SPOSOBU DZIAŁANIA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWU W CELU ZAPEWNIENIA PANOWANIA NAD POJAZDEM, ZMINIMALIZOWANIE JEGO
ZUŻYCIA I ZAPOBIEGANIA AWARIOM
-POZNANIE UWARUNKOWAŃ
RZĄDZĄCYCH NIMI ZASADAMI

SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH

TRANSPORTU

DROGOWEGO

I

-UŚWIADAMIANIE KIEROWCOM ZAGROŻENIA WYPADKAMI NA DRODZE I W PRACY
-UMIEJĘTNOŚĆ ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM I PRZEMYTOWI NIELEGALNYCH IMIGRANTÓW
-UMIEJĘTNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM FIZYCZNYM
-ŚWIADOMOŚĆ ZNACZENIA PREDYSPOZYCJI FIZYCZNYCH
-UMIEJĘTNOŚĆ OCENY SYTUACJI AWARYJNYCH, ZACHOWANIE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
-UMIEJĘTNOŚĆ ZACHOWANIA SIĘ W SPOSÓB POPRAWIAJĄCYCH WIZERUNEK PRZEWOŹNIKA
-UMIEJĘTNOŚĆ ZAŁADOWANIA POJAZDU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW BHP I ZASADAMI
PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA POJAZDU
-UMIEJĘTNOŚĆ OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA PALIWA ORAZ JAZDA W WARUNKACH SPECJALNYCH
-POZNANIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PRZEWÓZ TOWARÓW
-POZNANIE UWARUNKOWAŃ
ORGANIZACJI RYNKU

EKONOMICZNYCH

DOTYCZĄCYCH

-JAZDA W WARUNKACH SPECJALNYCH -2 H -WYJAZD NA SYMULATOR

PRZEWOZU

DROGOWEGO

I

Program prawa jazdy kat C
1. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO -13 GODZ -ZAJĘCIA TEORETYCZNE
-OGÓLNE PRZEPISY O RUCHU POJAZDÓW. OGÓLNE WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU . OBOWIĄZKI I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY I POSIADACZA POJAZDU
2. TECHNIKA KIEROWANIA POJAZDEM -3 GODZ TEORETYCZNE
-Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika . Ruszanie i zatrzymywanie. Skręty manewrowe. Jazda do
tyłu i slalomem, cofanie, zawracanie, parkowanie. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi.
Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach, włączanie się do ruchu , zachowanie się w
czasie wyprzedzania. Holowanie pojazdów. Jazda z przyczepą. Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych
3. Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej -3 godziny teoretyczne
4. Zachowanie się na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska godzina teoretyczna
Nauka jazdy na prawo jazdy kat C -30 godzin zajęć praktycznych

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
-przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego. Wiedza: posiadanie wiedzy
w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczący kierowcy.
Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu ciężarowego
Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w sytuacjach
stresujących na drodze poprzez m. in podnoszenie odpowiedzialności za realizację zadań
przewozowych, dostosowanie i zachowanie do okoliczności związanych z ruchem drogowym

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby posiadające prawo jazdy kat B
Chcące uzyskać prawo jazdy kat C oraz kwalifikacje wstępną do kat C

Opis warunków uczestnictwa
Posiadanie kat B prawa jazdy oraz skończone 18lat
Brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy
kat C , Posiadanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) DWA ZDJĘCIA

Materiały dydaktyczne
Podręcznik kierowcy kat C -płytka CD Z testami

Informacje dodatkowe
Zajęcia praktyczne oraz zajęcia na kursie kwaliﬁkacji wstępnej ustalane są inwidualnie po zakończeniu
zajęć teoretycznych. Po zakończonym szkoleniu osoba przystępująca do egzaminu państwowego
teoretycznego i praktycznego w zakresie kat C i kwalifikacji wstępnej. Egzamin w cenie usługi

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

ZAJĘCIA
TEORETYCZNE

2019-09-03

08:00

16:00

8:00

2

ZAJĘCIA
TEORETYCZNE

2019-09-04

08:00

16:00

8:00

3

ZAJĘCIA
TEORETYCZNE

2019-09-05

08:00

16:00

8:00

4

ZAJĘCIA
TEORETYCZNE

2019-09-06

08:00

16:00

8:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

LUCYNA GAWRON

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Eryk WOJDON

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji

Karol Szczur

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Mickiewicza 42
39-300 Mielec, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
MIELEC

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Wi-fi

