Kurs prawo jazdy kat. A wraz z
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

2019/09/03/18276/449670

Cena netto

1 760,00 zł

Cena brutto

1 760,00 zł

Cena netto za godzinę

35,20 zł

Cena brutto za
godzinę

35,20

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

50

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-16

Termin zakończenia
usługi

2020-05-06

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-03

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-13

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

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

Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

Osoba do kontaktu

Ilona Wolak

E-mail

biuro@prawkostalowa.pl

Telefon

+48 15 816 55 55

Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych
kompetencji jakich nabywa osoba szkolona. Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu: 1. Uzyskuje
wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, wiedzę na temat budowy motocykla, wiedzę na temat
zasad poruszania się po drodze motocyklem, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej
postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, wiedzę w zakresie zasad zachowania
bezpiecznych odległości między pojazdami. 2. Posiada umiejętność prowadzenia motocykla, potrafi
ocenić ewentualne zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach publicznych, rozumie wpływ
środków takich jak: alkohol, narkotyki czy leki na percepcję i szybkość reakcji. 3. Posiada zdolność
samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje zagrożenia, a
dzięki nabytej wiedzy z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, awarii i
udzielenia pomocy na miejscu wypadku jest odpowiedzialnym i świadomym uczestnikiem ruchu
drogowego.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca
2012r. szkolenie na prawo jazdy kategorii A składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego oraz 20
godzin szkolenia praktycznego.
W trakcie szkolenia z zakresu kategorii A w naszym ośrodku osoba szkolona:
korzysta z pomocy audiowizualnych ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie materiału
uzyskuje odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z
przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy kat. A
otrzymuje wsparcie doświadczonej kadry instruktorów i wykładowców
uczy się poprzez ćwiczenie i praktykę – podczas zajęć praktycznych doskonali umiejętności

manewrowania motocyklem
w profesjonalny sposób przygotowuje się do egzaminu państwowego.

Kurs składa się z następujących działów:

1. Przepisy ruchu drogowego
- Podstawowe pojęcia.
- Przepisy ogólne i szczegółowe o ruchu pojazdów.
- Znaki i sygnały drogowe.
- Ogólne warunki używania motocykla.
- Kierowca motocykla - obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza motocykla.

2. Zarys budowy motoroweru lub motocykla i zasady obsługi technicznej
- Budowa motocykla.
- Obsługa i konserwacja motocykla.

3. Technika kierowania motocyklem
- Przygotowanie do jazdy. Uruchomienie silnika. Ruszanie i zatrzymanie.
- Zmiana biegów. Hamowanie.
- Ósemka. Jazda slalomem. Jazda po okręgu.
- Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem.
- Pokonywanie łuków i zakrętów. Jazda w górach.
- Holowanie. Jazda z przyczepą. Jazda motocyklem z bocznym wózkiem.
- Jazda w terenie.
- Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Nauka jazdy
- Przygotowanie do jazdy. Uruchomienie silnika. Ruszanie i zatrzymanie.
- Skręcanie w lewo i w prawo. Zmiana biegów w górę i w dół.
- Ósemka. Jazda slalomem. Jazda po okręgu. Ominięcie przeszkody na pasie ruchu.
- Hamowanie. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie motorowerem lub motocyklem na
wzniesieniu. Jazda w ruchu miejskim. Przejeżdżanie przez tory tramwajowe ułożone w jezdni
- Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu.
- Jazda w terenie. Jazda drogą z koleinami. Przejeżdżanie przez kopny piach. Przejeżdżanie przez muldy.
Jazda w terenie błotnistym.
- Zwiększenie przyczepności przedniego koła. Pokonywanie łuków i zakrętów.

- Zachowanie się na drogach ekspresowych. Włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy). Wyprzedzanie.
Opuszczenie drogi ekspresowej (pas do zjazdu).

5.Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska
Pierwsza pomoc:
- Wypadkowość i ratownictwo drogowe.
- Zasady postępowania na miejscu wypadku.
- Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Celem szkolenia „Kurs prawo jazdy kat. A wraz z egzaminami państwowymi. ” jest przygotowanie osoby
szkolonej do zdania egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Uczestnicy kursu po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym otrzymują prawo jazdy kategorii
A, co uprawnia ich do kierowania:
motocyklem,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy

Osoba szkolona po odbytym kursie nabędzie umiejętności poruszania się, eksploatacji oraz techniki
kierowania motocyklem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Grupa docelowa
Osoby w wieku minimum 24 lata pragnące uzyskać prawo jazdy kategorii A.

Opis warunków uczestnictwa
Badania lekarskie
PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)
Wiek 24 lata
W razie problemów służymy poradą gdzie wykonać badania i jak założyć PKK.

Materiały dydaktyczne
Książka „Podręcznik kursanta kat. A” oraz płyta z najnowszymi testami. Dostęp do aplikacji szkoleniowej
na tablet, telefon, komputer.

Informacje dodatkowe
Egzamin na kategorię A składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu
manewrowym, oraz w ruchu drogowym.
Do egzaminu praktycznego osoba egzaminowana musi posiadać
ochronny w postaci:
- wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
- spodni z długimi nogawkami,
- kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
- rękawic zakrywających całe dłonie

odpowiedni strój

W naszym Ośrodku na kategorię A szkolimy na motocyklu marki Kawasaki, model ER6N.
Identyczny jak w WORD TARNOBRZEG.
Dodatkowo jako jedyni w okolicy zapewniamy :
- pełnowymiarowy o idealnej nawierzchni plac manewrowy
- bramki do pomiaru prędkości (nie mierzymy waszych średnich prędkości "na oko").

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne

2020-03-16

16:00

20:00

4:00

2

Zajęcia teoretyczne

2020-03-17

16:00

20:00

4:00

3

Zajęcia teoretyczne

2020-03-18

16:00

20:00

4:00

4

Zajęcia teoretyczne

2020-03-19

16:00

20:00

4:00

5

Zajęcia teoretyczne

2020-03-20

16:00

20:00

4:00

6

Zajęcia praktyczne

2020-03-23

12:00

14:00

2:00

7

Zajęcia praktyczne

2020-03-25

12:00

14:00

2:00

8

Zajęcia praktyczne

2020-03-27

12:00

14:00

2:00

9

Zajęcia praktyczne

2020-03-31

12:00

14:00

2:00

10

Zajęcia praktyczne

2020-04-02

12:00

14:00

2:00

11

Zajęcia praktyczne

2020-04-06

12:00

14:00

2:00

12

Zajęcia praktyczne

2020-04-08

12:00

14:00

2:00

13

Zajęcia praktyczne

2020-04-15

12:00

14:00

2:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

14

Zajęcia praktyczne

2020-04-17

12:00

14:00

2:00

15

Zajęcia praktyczne

2020-04-21

12:00

14:00

2:00

16

Zajęcia praktyczne

2020-04-23

12:00

14:00

2:00

17

Zajęcia praktyczne

2020-04-28

12:00

14:00

2:00

18

Zajęcia praktyczne

2020-04-30

12:00

14:00

2:00

19

Zajęcia praktyczne

2020-05-04

12:00

14:00

2:00

20

Zajęcia praktyczne

2020-05-06

12:00

14:00

2:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marek Smoliński

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B,
BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T.

Doświadczenie zawodowe

wieloletnie

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

wieloletnie

Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Janusz Wdowiak

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B.

Doświadczenie zawodowe

wieloletnie

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

wieloletnie

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi

Adres:
Józefa Poniatowskiego 21F
37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia
teoretyczne - sala wykładowa,
komputerowa w Akademia Nauki Jazdy ul.
Poniatowskiego 21 F, 37-450 Stalowa Wola
sala
wykładowa,
komputerowa
w
Akademia Nauki Jazdy ul. Rzeszowska 10,
37-400 Nisko Zajęcia praktyczne - Plac
Manewrowy, ul. Ks. Piotra Ściegiennego
20, 37-450 Stalowa Wola, drogi powiatu
stalowowolskiego,
sandomierskiego,
tarnobrzeskiego.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

