KURS PRAWA JAZDY KAT. B+E Z
OPŁACONYM EGZAMINEM
PAŃSTWOWYM
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

2019/10/08/43146/469250

Cena netto

1 400,00 zł

Cena brutto

1 400,00 zł

Cena netto za godzinę

93,33 zł

Cena brutto za
godzinę

93,33

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

15

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-16

Termin zakończenia
usługi

2019-10-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-16

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym innym
przepisami prawa, w których określono
wymagania w zakresie świadczenia tych usług,
nadane przez zewnętrzny podmiot

Zakres tematyczny

prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B, B
E, C, C E ,D

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

PIOTR DEREŃ OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW " U PIOTRA"

Osoba do kontaktu

PIOTR DEREŃ

E-mail

piotrderen@o2.pl

Telefon

533-343-233

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata na kierowcę kategorii B+E do zdobycia wiedzy i
umiejętności bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu z przyczepą zgodnie z przepisami
ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym .

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie kategorii B+E rozpoczyna się od zajęć praktycznych w
wymiarze 15 godzin. Kurs kończy się egzaminem
wewnętrznym praktycznym , oraz egzaminem praktycznym państwowym ( WORD).
Tematyka zajęć ,część praktyczna:
1.Przygotowanie się do jazdy. Sprzęganie . Sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów

pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2. Płynne ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.
3. Parkowanie skośne ( wjazd przodem- wyjazd tyłem), parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem- wyjazd
przodem, wjazd przodem- wyjazd tyłem ) , ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
4. Włączanie się do ruchu. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi o
różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu posiadającymi odcinki proste i łuki,
wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne , oznakowanie z sygnalizacją świetlną , na których ruch
odbywa się wokół wyspy. Wykonywanie manewru wyprzedzania, omijania, wymijania, zawracania.
Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe. Przejazd obok przystanku autobusowego.
6. Technika zamiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami. Zmiana biegów w górę. Zmiana
biegów w dół.
7. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym
miejscu. Właściwa zmiana biegów dla jazdy energooszczędnej. Hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i
zwalnianiu. Zachowanie w odniesieniu do: znaków poziomych, pionowych, sygnałów świetlnych, do
poleceń osoby kierującej ruchem, do innych uczestników ruchu.
8. Respektowanie zasad techniki kierowania pojazdami.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie zdobycie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych
do bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa ruchu drogowego poruszania się samochodem z
przyczepą . Poprzez uczestnictwo w szkoleniu pozna budowę samochodu i przyczepy oraz będzie
potraﬁł wykonywać czynności kontrolno-obsługowe. Po zdanym egzaminie państwowym uzyska
uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B+E.

Grupa docelowa
Kandydaci na kierowców kategorii B+E posiadający PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCÓW ( PKK).

Opis warunków uczestnictwa
- Wymagane posiadanie prawo jazdy kat. B.
- Profil Kandydata na kierowcę ( PKK). kategorii B+E.
- Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Materiały dydaktyczne
Podręcznik Kierowcy kat. B, B+E.

Informacje dodatkowe
Zajęcia praktyczne realizowane według indywidualnego harmonogramu uzgodnionego z osobą

szkoloną.
Koszt egzaminu praktycznego ( 200zł) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jest ujęty w
koszcie całkowitym usługi.
Termin zakończenia usługi jest terminem przybliżonym. Kursant może ukończyć kurs wcześniej lub w
razie konieczności termin ten może zostać wydłużony.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA -PLAC
MANEWROWY

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-10-16

10:00

12:00

2:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

PIOTR DEREŃ

Obszar specjalizacji

Właściciel OSK, Wykładowca , Instruktor nauki
jazdy kat. AM, A1, A2, B, BE, C, CE

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca i Instruktor od 1999r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykładowca i Instruktor od 1999r.

Wykształcenie

średnie zawodowe

Imię i nazwisko

Piotr Gurdak

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, B, BE, C,
CE,D

Doświadczenie zawodowe

Instruktor z 12-letnim doświadczeniem

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor od 2007r

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi

Adres:
Adama Mickiewicza 4/4
39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
SALA WYKŁADOWA / BIURO - 39-400
Tarnobrzeg , ul. A. Mickiewicza 4/4, PLAC
MANEWROWY
- 39-400 Tarnobrzeg, ul.
Tarnobrzeska 62( Stale)

Warunki logistyczne:

