Prawo jazdy kat. B+E - (Dla
Przedsiębiorców) - Krosno
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

2019/09/27/17840/464663

Cena netto

1 500,00 zł

Cena brutto

1 500,00 zł

Cena netto za godzinę

25,00 zł

Cena brutto za
godzinę

25,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-03

Termin zakończenia
usługi

2019-11-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-27

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-03

Maksymalna liczba uczestników

10

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

Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu
Głównego w Krakowie

Osoba do kontaktu

Marian Fajkiel

E-mail

krosno@lok.edu.pl

Telefon

508024080

Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotować kierowców do egzaminu państwowego w zakresie kat. B+E prawa jazdy; Poprzez
opanowanie: Przepisów ruchu drogowego; - Techniki kierowania pojazdem; - Zarysu Budowy
Pojazdów i Zasady Obsługi Technicznej; - Zachowania na Miejscu Wypadku i Pomoc Przedlekarska

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenia obejmuje,
15 godz. zajęć praktycznych . Zajęcia praktyczne realizowane są jako
indywidualne jazdy z każdym kursantem osobno, prowadzone przez instruktora nauki jazdy i obejmują
wykonanie zadań na placu manewrowym w tym m.in. jazdy po prostej i łuku, parkowania oraz jazdy w
ruchu drogowego, Jazda w ruchu drogowym będzie obejmowała zajęcia mające na celu pokazania
specyﬁki poruszania się i wykonywania manewrów uwzględniających gabaryty pojazdu. Szkolenie
praktycznym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla
egzaminu państwowego i obejmuje rozwiązanie testu egzaminacyjnego na komputerze metoda
dotykową oraz wykonanie zadań na placu manewrowym i jazdy w ruchu drogowym.
PLAN SZKOLENIA
Nauka jazdy na prawo jazdy kat. B+E – 15 godzin zajęć praktycznych
Przygotowywanie s ię do jazdy, s prawdzanie s tanu technicznego. pods tawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych,
bezpoś rednio

za

bezpieczeńs two

jazdy,

Sprawdzanie

s tanu

technicznego

pods tawowych

elementów

pojazdów

odpowiedzialnych za bezpieczeńs two,
Us tawianie fotela, lus terek, zagłówków, zapinanie pas ów bezpieczeńs twa, upewnianie s ię, czy drzwi pojazdu s ą zamknięte.
Uruchamianie s ilnika pojazdu. Włączanie ś wiateł odpowiednich do jazdy w ruchu, drogowym. Upewnianie s ię o możliwoś ci
jazdy: wykluczenie prawdopodobieńs twa s powodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena s ytuacji wokół pojazdu, Płynne
rus zanie. Jazda pas em ruchu do przodu i tyłu. Z atrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pas a ruchu. Rus zanie z
miejs ca do przodu na wznies ieniu. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi. o różnej liczbie wyznaczonych i
niewyznaczonych pas ów ruchu, pos iadającymi odcinki pros te i łuki, wznies ienia i s padki, obniżone i podwyżs zone
dopus zczalne prędkoś ciWjazd na drogę z obiektu przydrożnego. Wykonanie manewru zmiany pas a ruchu. Wykonanie manewru
zmiany kierunku jazdy w lewo. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo. Korzys tanie z momentu obrotowego
s ilnika podczas hamowania s tos owanie hamowania s ilnikiem.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Osoba szkolona pozna i zrozumie między innymi :

zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż.,ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska
pracy podczas wykonywania usług przewozowych- oznaczenia na mapach i atlasach samochodowych;
- urządzenia do poboru opłat drogowych; - zasady udzielania pomocy przedmedycznej oﬁarom zdarzeń
drogowych;
Umiejętności
Będzie wykonywać proste zadania związane z kierowaniem samochodu zgodnie z zasadami i
przepisami, w szczególności:
przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz
ergonomii podczas kierowania samochodem; - udzielać pomocy przedmedycznej oﬁarom wypadków
drogowych; - dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty
obowiązkowe wymagane podczas kierowania pojazdem; kierować pojazdem zgodnie z przepisami
ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i
odpoczynku kierowców; stosować techniki kierowania pojazdem odpowiednie do panujących warunków
drogowych przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi pojazdu ; stosować dostępne sposoby i metody
zabezpieczania pojazdu; dobierać miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uruchamiać
odpowiednie procedury w przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu; stosować zasady
właściwej eksploatacji pojazdu;
sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe; stosować
procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego; dbać o bezpieczeństwo swoje
i innych użytkowników drogi;

Grupa docelowa
Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B+E

Opis warunków uczestnictwa
- uzyskanie ze Starostwa numeru
PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)
podstawie niżej wymienionych dokumentów:
- ukończone 18 lat

na

- badania lekarskie
- jedno zdjęcie.

Materiały dydaktyczne
- Notatnik
- Długopis
- Podręcznik Kursanta kat. B - Płytka CD z testami do aktualizacji danych przez internet

Informacje dodatkowe
Zajęcia praktyczne ustalane są z kursantem indywidualnie po zakończeniu zajęć teoretycznych.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Prawo jazdy kat. B+E (zajęcia organizacyjne)

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-10-03

08:00

09:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Władysław Grysztar

Obszar specjalizacji

posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na
kierowców na kat ,B

Doświadczenie zawodowe

uprawnienia do szkolenia od 30 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

posiada uprawnienia pedagogiczne Instruktor
nauki jazdy kat. B, C, D, BE, CE, DE;

Wykształcenie

wykształcenie średnie techniczne

Imię i nazwisko

Zenon Zborowski

Obszar specjalizacji

Instruktor - wykładowca w zakresie prawa jazdy
kat. B

Doświadczenie zawodowe

wykonuje czynności związane ze szkoleniem od
30 lat.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

posiada uprawnienia pedagogiczne Instruktor
nauki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE;

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Tysiąclecia 18
38-400 Krosno, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia
teoretyczne odbywają
Ośrodku Szkolenia Kierowców
Krośnie
ul.
Tysiąclecia
18
praktyczne na placu nauki jazdy
LOK w Krośnie

Warunki logistyczne:

się w
LOK w
Zajęcia
w OSK

