Kurs prawa jazdy PODSTAWOWY
kategorii B - " Kierunek kariera"
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/18/45178/474502

Cena netto

2 100,00 zł

Cena brutto

2 100,00 zł

Cena netto za godzinę

30,00 zł

Cena brutto za
godzinę

30,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

70

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-04

Termin zakończenia
usługi

2020-03-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-30

Maksymalna liczba uczestników

40

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

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

Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Lex
B&J Nowak Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Osoba do kontaktu

Janusz Nowak

E-mail

autolex@idsl.pl

Telefon

146222333

Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności niezbędnej do kierowania pojazdami w
zakresie kategorii B - o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Wyszkolenie
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs obejmuje:
- 30 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu
drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem,
- 45 godzin zegarowych czyli 60h lekcyjnych zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i
na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym
wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.
Program szkolenia teoretycznego w rozbiciu na poszczególną tematykę:
-przepisy ruchu drogowego
-technika kierowania pojazdem
-czynności kontrolno - obsługowe w pojeździe
-obowiązki kierowcy, bezpieczne poruszanie się
RAZEM : 30 godzin dydaktycznych

Program szkolenia praktycznego w rozbiciu na poszczególne tematy:
-czynnosci kontrolno- drogowe, decydujące o bezpieczeństwie jazdy
-przygotowanie pojazdu do jazdy
-posługiwanie się urządzeniami sterowania podczas jazdy i parkowanie
-włączanie się do ruchu
-zajmowanie właściwej pozycji na drodze
-respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu
dopuszczalnych środków
-bezpieczne wykonywanie manewrów
-obserwacja drogi i przewidywanie potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń
-skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia w tym hamowanie awaryjne
-jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego
-zachowanie ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
-podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
-jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości
RAZEM : 40 godzin dydaktycznych

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Nabycie wiedzy dotyczącej obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem, udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskej, oraz poznanie przepisów ruchu drogowego, techniki jazdy zasad przewozu
osób lub ładunku - potwierdzone uzyskaniem pozytywnych wyników egzaminów w części teoretycznej i
praktycznej.

Grupa docelowa
Osoby które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie ketegorii B.
Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Opis warunków uczestnictwa
Warunki uczestnictwa Warunkiem rozpoczęcia kursu jest określony wiek tj. 17 lat i 9 miesięcy lub 18 lat.
Posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego w celu uzyskania Proﬁlu Kandydata na Kierowcę (w
Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta - w zależności od miejsca zameldowania). Proﬁl PKK należy
dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi. Uczestnik w dniu rozpoczęcia podpisuję umowę
szkoleniową z Usługodawcą w której są zawarte warunki szkolenia. Dla uczestników projektu Kierunek
Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną "Egzamin
Państwowy kat. B" w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie na ul. Okężna 2F. Koszt
kursu egzaminu teoretycznego - 30 zł/ koszt kursu egzaminu praktycznego 140zł) w okresie 35 dni od
dnia zkończenia szkolenia, oraz dostarczenie do Ośrodka Szkolenia potwierdzenia wzięcia udziału w
egzaminie w tym terminie.
Uczestnik podpisuje z usługodawcą umowę dotyczącą warunków szkolenia. Umowa zostaje

sporządzona w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron i podpisana w dniu rozpoczęcia usługi. Egzamin
płatny poza systemem bonowym.

Materiały dydaktyczne
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje płytę CD z testami

Informacje dodatkowe
*Część praktyczna jest ustala indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od
14.11.2019r. do 31.03.2020r.
Dodatkowi instruktorzy szkolący uczestników projektu Kierunek Kariera:
-J. Nowak, J. Kukliński, D. Broniec, B. Kawa,E. Boroń, M.Matuszyk, K. Ogrodnik, K.Przeklasa, M. Winiarski,
K. Wiatr, A. Futera, Bogdan Liska, Waldemar Lis, Jerzy Jerzykowski.
Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera".
Cena kursu 2100,00 zł w całości pokryta bonami szkoleniowymi. Egzaminy płatne poza systemem
bonowym.
Instytucja Walidująca MORD Tarnów (Koszt egzaminu teoretycznego-30 zł, egzamin praktyczny- 140 zł).
Instytucja Walidująca Starostwo Powiatowe / Urząd Miasta (100,50 zł )

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne
1-3

2019-11-04

15:30

17:45

2:15

2

Zajęcia teoretyczne
4-7

2019-11-05

15:30

18:30

3:00

3

Zajęcia teoretyczne
8-10

2019-11-06

15:30

17:45

2:15

4

Zajęcia teoretyczne
11-13

2019-11-07

15:30

17:45

2:15

5

Zajęcia teoretyczne
14-16

2019-11-08

15:30

17:45

2:15

6

Zajęcia teoretyczne
17-21

2019-11-09

08:00

11:45

3:45

7

Zajęcia teoretyczne
22-24

2019-11-12

15:30

17:45

2:15

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

8

Zajęcia teoretyczne
25-27

2019-11-13

15:30

17:45

2:15

9

Zajęcia teoretyczne
28-30

2019-11-14

15:30

17:45

2:15

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jacek Ścieński

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy kategorii B

Doświadczenie zawodowe

od 2009 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkolenie praktyczne osób ubiegających się o
uprawnienia kategorii B

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Wojciech Kortyna

Obszar specjalizacji

Instruktor -wykładowca nauki jazdy kategorii B

Doświadczenie zawodowe

od 1976 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkolenie teoretyczne i praktyczne osób
ubiegających się o uprawnienia kategorii B

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Marek Futera

Obszar specjalizacji

Instruktor - wykładowca nauki jazdy kategorii B

Doświadczenie zawodowe

od 2009 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkolenie teoretyczne i praktyczne osób
ubiegających się o uprawnienia kategorii B

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi

Adres:
Nowy Świat 19/1
33-100 Tarnów, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

