Kurs Prawa Jazdy kategorii BE
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

2019/08/22/11945/445637

Cena netto

1 600,00 zł

Cena brutto

1 600,00 zł

Cena netto za godzinę

100,00 zł

Cena brutto za
godzinę

100,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-30

Termin zakończenia
usługi

2019-10-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-29

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

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

Centrum Szkolenia IGIELSKI
Mieczysława Igielska

Osoba do
kontaktu

Sandra Michalska

E-mail

sandra.michalska@igielski.com.pl

Telefon

+48 91 812 15
15

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest przygotowanie uczestnika do odbycia egzaminu na prawo jazdy kat. B+E w
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Zajęcia praktyczne - 15 godzin
2. Egzamin wewnętrzny z instruktorem - 1 godzina
Harmonogram szkolenia jest uzgadniany z uczestnikiem szkolenia z uwzględnieniem jego indywidualnej
dyspozycyjności i dyspozycyjności wybranego pojazdu i instruktura. Zajęcia praktyczne mogą odbywać
się w godzinach od 7:00 do 22:00 każdego dnia, również w dni wolne od pracy. Na zakończenie zajęć
praktycznych uczestnik odbywa egzamin wewnętrzny, którego zdanie warunkuje udział w egzaminie
państwowym. Podany harmonogram ma jedynie charakter orientacyjny i jest uzgadniany z uczestnikiem
przed rozpoczęciem szkolenia.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik jest przygotowany do odbycia egzaminu na prawo jazdy kat. B+E w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego.
Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał uporządkowaną wiedzę jak bezpiecznie i sprawnie
poruszać się pojazdem określonym w kat. B+E, jak dokonać obsługi eksploatacyjnej pojazdu oraz jak
zachować się w razie awarii lub wypadku. Po ukończonym szkoleniu nabędzie umiejętności poruszania
się samochodem osobowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), z
przyczepą o dmc nie przekraczającej rzeczywistej masy własnej pojazdu ciągnącego, w ruchu
drogowym. Absolwent w trakcie szkolenia powinien zdobyć wiadomości umiejętności z zakresu
bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej pojazdem określonym dla kat. B+E. Nabyte
umiejętności i wiedza doprowadzą do podniesienia kompetencji pracownika, które będą mogły zostać

wykorzystane nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Udział w szkoleniu wpłynie na
zwiększenie bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu publicznym.

Grupa docelowa
Osoby posiadajace prawo jazdy kat. B oraz PKK (profil kandydata na kierowcę)

Opis warunków uczestnictwa
Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt z Organizatorem w celu ustalenia szczegółowego
harmonogramu szkolenia i ustalenia zasad dofinansowania.

Informacje dodatkowe
brak informacji dodatkowych.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

praktyka

2019-10-01

16:00

18:00

2:00

2

praktyka

2019-10-07

16:00

18:00

2:00

3

praktyka

2019-10-08

16:00

18:00

2:00

4

praktyka

2019-10-10

16:00

18:00

2:00

5

praktyka

2019-10-14

16:00

18:00

2:00

6

praktyka

2019-10-16

16:00

18:00

2:00

7

praktyka

2019-10-21

16:00

18:00

2:00

8

praktyka

2019-10-22

16:00

17:00

1:00

9

EW PRAKTYKA

2019-10-22

17:00

18:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Janusz Węgrzyn

Obszar specjalizacji

prawo jazdy kat B, BE, C, CE, D

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie zatrudnienie w CSI w charakterze
Instruktora Nauki Jazdy

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie w pracy w CSI w
charakterze Instruktora Jazdy BE, C, CE,

Wykształcenie

wyższe, uprawnienia Starosty do prowadzenia
zajęć na kat. B+E

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Bohaterów Warszawy 18/1-2
70-372
Szczecin,
zachodniopomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Plac
Manewrowy
:
Malinowa
Wołczkowo

Warunki logistyczne:
woj.

37/

Inne, Plac manewrowy znajduje się poza
siedzibą firmy

