Kurs na prawo jazdy kat. D po kat. C
Usługa archiwalna
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

2019/09/11/21291/454006

Cena netto

3 630,00 zł

Cena brutto

3 630,00 zł

Cena netto za godzinę

60,50 zł

Cena brutto za
godzinę

60,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-02

Termin zakończenia
usługi

2020-03-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-02

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna 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

LINIA Andrzej Ryszard Szope

Osoba do kontaktu

Sylwia Żebrowska

E-mail

bur@centrum-osk.pl

Telefon

532 496 673

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. D po kat. C” jest przygotowanie uczestników szkolenia do
wykonywania zawodu kierowcy kat. D poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych dotyczących kierowania pojazdem kat. D. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma
uporządkowaną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem kat. D,
właściwego określania stanu technicznego pojazdu. - umie obsługiwać mechanizmy występujące w
pojeździe kat. D , umie samodzielnie wykonywać manewry pojazdem kat. D (parkowanie, jazda po
łuku), sprawdzać stan techniczny pojazdu, bezpiecznie prowadzić pojazd z przestrzeganiem zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach ruchu miejskiego oraz międzymiastowego -ma
umiejętności samokształcenia się, rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy z zakresu przepisów ruchu
drogowego oraz konieczność każdorazowego sprawdzania stanu technicznego pojazdu w celu
zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym użytkownikom dróg. Rozumie postawę zachowania
szczególnej ostrożności wynikającej z transportu osób.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Zajęcia teoretyczne - 20 h x 45min
Zajęcia teoretyczne realizowane w poniedziałki i środy od godziny 16:30 w sali szkoleniowej na ul.
Mochnackiego 10 lok 1, 10-037 Olsztyn

Program szkolenia
Budowa, obs ługa i eks ploatacja autobus u
Z as ady porus zania s ię po drodze autobus em: zachowanie os trożnoś ci i właś ciwej pos tawy w s tos unku do innych
uczes tników ruchu drogowego, zas ady zachowania bezpiecznych odległoś ci między pojazdami
Środki wpływające na percepcję i s zybkoś ć reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i s tanu emocjonalnego

na zachowanie kierowcy
Ocena warunków na drodze - warunki atmos feryczne, widocznoś ć, nawierzchnia, bezpieczna jazda autobus em w
różnych warunkach
Trans port os ób na tras ach krajowych i międzynarodowych
Manewrowanie autobus em w ruchu miejs kim
Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące autobus ów
Planowanie tras y przejazdu
Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf
Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa
Ekonomia jazdy
Błędy najczęś ciej popełniane przez kierowców autobus ów
Przygotowanie do egzaminu teoretycznego
Egzamin wewnętrzny

2. Zajęcia praktyczne w ruchu miejskim, na placu manewrowym i poza terenem zabudowanym - 40 h x
60min - ustalane indywidualnie z uczestnikiem w trakcie trwania kursu.
Szczegółowy harmonogram zajęć praktycznych dla danego uczestnika będzie dostępny w Ośrodku
Szkolenia Kierowców ul. Mochnackiego 10 lok 1, 10-037 Olsztyn
Tożsame moduły części teoretycznej przy realizacji kursów na różne kategorie prawa
jazdy mogą być realizowane wspólnie dla różnych firm i osób.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Zdobycie wiedzy z zakresu zasad bezpiecznego kierowania autobusem.
Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania manewrów na placu manewrowym, w ruchu miejskim
i poza terenem zabudowanym.

Grupa docelowa
Osoby, które posiadają aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B i C.
Osoby, które mają ukończony 23 rok życia.
Osoby, które posiadają badania psychologiczne i lekarskie do kursu prawa jazdy kat. D
Osoby, które posiadają profil PKK do kat. D

Opis warunków uczestnictwa
Posiadanie ukończonego 23 roku życia.
Posiadanie aktualnych badań psychologicznych i lekarskich do kursu prawa jazdy kat. D
Posiadanie profilu PKK do kat. D

Materiały dydaktyczne
Podręcznik, płyta CD z testami, notatnik, teczka, długopis

Informacje dodatkowe
Zajęcia teoretyczne trwają 20 h dydaktycznych po 45 min, czyli 15 h zegarowych.
Zajęcia praktyczne to 40 h zegarowych jazd z instruktorem. Harmonogram jazd praktycznych jest
ustalany indywidualnie z uczestnikiem kursu i jest dostępny w siedzibie ośrodka szkoleniowego.
Tożsame moduły części teoretycznej przy realizacji kursów na różne kategorie prawa
jazdy mogą być realizowane wspólnie dla różnych firm i osób.

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Przepisy ruchu
drogowego

2019-12-02

16:30

20:15

3:45

2

Przepisy ruchu
drogowego

2019-12-04

16:30

20:15

3:45

3

Przepisy ruchu
drogowego

2019-12-09

16:30

20:15

3:45

4

Przepisy ruchu
drogowego

2019-12-11

16:30

20:15

3:45

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marian Koba

Obszar specjalizacji

Instruktor z wieloletnim stażem. Posiada
uprawnienia do prowadzenia kursów prawa jazdy
wszystkich kategorii: B1, B, B+E, C, C+E, D.

Doświadczenie zawodowe

Instruktor posiadający 20-letnie doświadczenie w
zakresie prowadzenia zajęć z zakresu kat. D.
Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć
praktycznych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pracy
jako instruktor nauki jazdy. W 2017r ponad 40
osób przeszkolonych w ramach kat. D.

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Radosław Szarniak

Obszar specjalizacji

Instruktor z wieloletnim stażem. Posiada
uprawnienia do prowadzenia kursów prawa jazdy
wszystkich kategorii: B1, B, B+E, C, C+E, D.

Doświadczenie zawodowe

Instruktor posiadający doświadczenie w zakresie
prowadzenia zajęć z zakresu kat. D. Specjalizuje
się w prowadzeniu zajęć teoretycznych i
praktycznych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

W 2017 r. ponad 300h poprowadzonych zajęć
teoretycznych.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Maurycego Mochnackiego 10/1
10-037
Olsztyn,
woj.
warmińskomazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Ośrodek Szkolenia Kierowców spełniający
wszystkie
normy
i
wymogi.
Sale
wyposażone
w
plansze
poglądowe,
laptopa,
rzutnik,
tablicę
oraz
inne
materiały
pomocne
w
procesie
dydaktycznym.
Plac
manewrowy
usytuowany w centrum miasta: róg ulic
Wyszyńskiego/Żołnierska.

Warunki logistyczne:

