Kurs kierowcy zawodowego: prawo
jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej do kat. C, CE
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

2019/10/18/12324/474522

Cena netto

6 000,00 zł

Cena brutto

6 000,00 zł

Cena netto za godzinę

31,58 zł

Cena brutto za
godzinę

31,58

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

190

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-28

Termin zakończenia
usługi

2019-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-27

Maksymalna liczba uczestników

2

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?

Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem
uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po
ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po
ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego)?
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie
egzaminu państwowego przeprowadzonego prze
egzaminatorów wyznaczonych przez Warmińsko
- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
Podstawa prawna to art. 39g ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym.
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie
egzaminu państwowego w WORD uczestnik
uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego dla
miejsca zameldowania Starostę / Prezydenta.
Podstawa prawna to Ustawa o kierujących
pojazdami ( tekst ujednolicony wg stanu
prawnego na dzień 20 sierpnia 2018 r.)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Właściwy do miejsca zameldowania Prezydent
Miasta / Starosta Powiatu
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu
zawodowego, uprawniony do wydawania
dokumentów potwierdzających kwalifikację na
podstawie ustawy lub rozporządzenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST
Jarosław Bogusz

Osoba do kontaktu

Agata Naruszko

E-mail

biuro@elita.biz.pl

Telefon

505 903 590

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz prawo jazdy, które pozwoli na
uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy nie
posiadają prawo jazdy kategorii C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Po ukończeniu
szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie: zdobycia uprawnień do kierowania
samochodem ciężarowym pow. 3,5 t. oceny sytuacji awaryjnych oraz zachowania się w sytuacjach
krytycznych na drodze, obowiązków i odpowiedzialności kierowcy oraz posiadacza pojazdu w ruchu
drogowym, zasad i technik kierowania pojazdem mechanicznym. Szkolenie ma również na celu
nabycie określonych kompetencji społecznych, tj. uczestnik będzie: miał świadomość poziomu
swojej wiedzy z zakresu transportu drogowego i rządzących nim zasad oraz na jakie zagrożenia na
drodze i w pracy narażony jest kierowca, rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwaliﬁkacji
oraz predyspozycji ﬁzycznych i psychicznych, rozumiał i potrafi odczytać znaki i sygnały drogowe,
znał obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu w ruchu drogowym, posiadał chęć
samokształcenia i będzie rozumiał kryteria i zasady obowiązujące na egzaminie państwowym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zakres kursu na prawo jazdy kategorii C
1) Zajęcia Teoretyczne - kat C :20 godzin x 45 min. – Zajęcia teoretyczne realizowane od
poniedziałku do piatku w godzinach od 16:00 do 19:15 , ul. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg
2) Zajęcia praktyczne (kat. C) – 30 h x 60 min. : plac manewrowy ul. Skrzydlata 13, 82-300 Elbląg ,
teren miasta Elbląg i poza terenem zabudowanym.
Szczegółowy harmonogram zajęć praktycznych dla danego uczestnika będzie dostępny w OSK ELITA,
ul. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Zakres szkolenia obejmuje:
1) Zajęcia teoretyczne - 130 h x 60 min - Zajęcia teoretyczne realizowane od poniedziałku do piatku
w godzinach od 13:00 do 17:00 , ul. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg

2) Zajęcia praktyczne
8 h jazdy w ruchu drogowym - plac manewrowy ul. Skrzydlata 13, 82-300 Elbląg , teren miasta
Elbląg i poza terenem.
2 h jazdy symulatorem - ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów
lub
jazda na płycie poślizgowej - ul. Żuławska 5, 83-032 Pszczółki

Program szkolenia :
1) Kategoria C :
Repetytorium z przepisów ruchu drogowego.
Technika kierowania samochodem ciężarowym.
Zarys budowy samochodu i zasady obsługi technicznej.
Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska.
Przygotowanie do jazdy.
Jazda do tyłu. Jazda slalomem. Cofanie. Zawracanie. Parkowanie.
Jazda w ruchu miejskim.
Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca
pomocniczego.
Technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami.
Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu.
Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach.
Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych.
Egzamin wewnetrzny.
2) Kwalifikacja wstępna przyspieszona :
Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania.
Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w
celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania
awariom.
Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.
Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy.
Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym.
Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych.
Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych .
Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika.
Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami
prawidłowego użytkowania pojazdu.
Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych.
Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów.
Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po
ukończeniu
szkolenia
uczestnik
osiągnie
określone
efekty
uczenia
się.
Uczestnik :
1. Zna podstawowe manewry i zasady ruchu drogowego obowiązującymi w Polsce i krajach (stronach)

Konwencji Wiedeńskiej.
2. Zna zarys budowy pojazdu, tj. potraﬁ wskazać i sprawdzić elementy odpowiedzialne za
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tj. poziom oleju silnikowego, płyn chłodząc, płyn hamulcowy.
3. Zna ogólne wiadomości na temat charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego
optymalnego wykorzystania.
4. Zna charakterystykę techniczną i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu
zapewnienia panowania nad pojazdem oraz zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
5. Zna podstawowe manewry i zasadami ruchu drogowego obowiązującymi w Polsce i krajach
(stronach) Konwencji Wiedeńskiej.
6. Zna zarys budowy pojazdu, tj. potraﬁ wskazać i sprawdzić elementy odpowiedzialne za
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tj. poziom oleju silnikowego, płyn chłodząc, płyn hamulcowy oraz
liczbę i oznakowanie wyjść awaryjnych.
7. Wie kto to jest kierowca pojazdu i za co jest odpowiedzialny.
Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne, tj:
1. Zna technikę kierowania pojazdem: urządzenia, wskaźniki i przyrządy ułatwiające sterowanie i
kierowanie pojazdem mechanicznym o DMC powyżej 3,5 tony.
2. Umie zapobiec zagrożeniom fizycznym i psychicznym na stanowisku pracy kierowcy.
3. Umie dokonać oceny sytuacji awaryjnych oraz zachować się w sytuacjach krytycznych na drodze.
4. Potraﬁ zoptymalizować zużycie paliwa oraz kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych i zapewnić
bezpieczeństwo.
5. Wie jak zapobiegać przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
6. Umie zachować się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika.
7. Umie zachować się na miejscu wypadku i udzielić pomocy przedlekarskiej.
8. Zna zasady obsługi technicznej pojazdu i potraﬁł sprawdzić stan oraz jakość oświetlenia
obowiązkowego pojazdu.
9. Zna technikę kierowania pojazdem: urządzenia, wskaźniki i przyrządy ułatwiające sterowanie i
kierowanie pojazdem.
W toku uczenia się kursant zdobędzie następujące zdolności i kompetencje społeczne :
1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu transportu drogowego i rządzących nim zasad
oraz na jakie zagrożenia na drodze i w pracy narażony jest kierowca.
2. Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwaliﬁkacji oraz predyspozycji ﬁzycznych i
psychicznych.
3. Rozumie i potrafi odczytać znaki i sygnały drogowe.
4 Zna obowiązki i odpowiedzialność kierowcy oraz posiadacza pojazdu w ruchu drogowym.
5. Ma świadomość samokształcenia i rozumie kryteria i zasady obowiązujące na egzaminie
państwowym.

Grupa docelowa
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona przeznaczone jest dla kierowców, którzy:
Prawo jazdy kategorii C przeznaczone jest dla osób, którzy chcą zdobyć uprawnienia do
prowadzenia pojazdu pow. 3,5 t.,
nie posiadają kwalifikacji do kategorii C, C+E i chcą podnieść uprawnienia do prowadzenia
samochodów ciężarowych
uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r

Opis warunków uczestnictwa
Do kursu na prawo jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przystąpić osoba:

- przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi
osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie
potwierdzające ten fakt) lub
- mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej;
- która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy(wymagane badania lekarskie);
- stwierdzono brak przeciwskazań medycznych i psychicznych do prowadzenia pojazdów
mechanicznych (badania w cenie kursu),
- uzyska z wydziału komunikacji PKK

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy szkolenia otrzymują niezbędne materiły szkoleniowe celem jak najlepszego przygotowania
się do egzaminu:
- podręcznik kursanta
- kurs e-lerningowy na prawo jazdy
- dostę do bazy pytań egzaminacyjnych (częściowy)

Informacje dodatkowe
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od
26.10.2019 do 31.12.2019. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u
osoby nadzorującej usługę. Szkolenie praktyczne jednostka dydaktycznan to 60 min. Na prośbę
Operatora realizator usługi przedstawi szczegółowy, aktualny harmonogram szkolenia praktycznego.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kat. C odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego , ul.
Towarowa 17, 10-416 Olsztyn.
Egzamin z kwaliﬁkacji wstepnej przyspieszonej odbywa się w Ośrodku Szkolenia Kierowców TEST
Jarosław Bogusz, ul. Mickiewiicza 4 / 303, 10-549 Olsztyn.
Cena zawiera koszty egzaminów :
- koszt egzaminu teoretycznego to 30,00 zł
- koszt egzaminu praktycznego to 200, 00 zł.
- koszt egzaminu z kwalifikacji to 100,00 zł.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Przepisy ruchu drogowego: wymagania i
uwarunkowania uzyskania uprawnień do
kierowania samochodem ciężarowym repetytoriom.

2019-1028

16:00

19:15

3:15

2

Przepisy ruchu drogowego: wymagania i
uwarunkowania uzyskania uprawnień do
kierowania samochodem ciężarowym repetytoriom. Zajęcia teoretyczne kat.
C: Repetytorium z przepisów ruchu
drogowego.

2019-1029

16:00

19:15

3:15

3

Zajęcia teoretyczne kat. C:
Repetytorium z przepisów ruchu
drogowego.

2019-1030

16:00

19:15

3:15

4

Zajęcia teoretyczne kat. C:
Repetytorium z przepisów ruchu
drogowego. Zajęcia teoretyczne kat. C:
Technika kierowania samochodem
ciężarowym.Zarys budowy samochodu i
zasady obsługi technicznej.
Zachowanie na miejscu wypadku i
pomoc przedlekarska.

2019-1031

16:00

19:15

3:15

5

Zajęcia teoretyczne kat. C: Technika
kierowania samochodem
ciężarowym.Zarys budowy samochodu i
zasady obsługi technicznej.
Zachowanie na miejscu wypadku i
pomoc przedlekarska.

2019-1031

16:00

19:15

3:15

6

Poznanie charakterystyk układu
przeniesienia napędu w celu jego
optymalnego wykorzystania.

2019-1105

13:00

17:00

4:00

7

Poznanie charakterystyk układu
przeniesienia napędu w celu jego
optymalnego wykorzystania.

2019-1106

13:00

17:00

4:00

8

Poznanie charakterystyk układu
przeniesienia napędu w celu jego
optymalnego wykorzystania.

2019-1107

13:00

17:00

4:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

9

Poznanie charakterystyk układu
przeniesienia napędu w celu jego
optymalnego wykorzystania. Poznanie
charakterystyki technicznej i sposobu
działania urządzeń służących
bezpieczeństwu w celu zapewnienia
panowania nad pojazdem,
zminimalizowania jego zużycia i
zapobiegania awariom.

2019-1108

13:00

17:00

4:00

10

Poznanie charakterystyki technicznej i
sposobu działania urządzeń służących
bezpieczeństwu w celu zapewnienia
panowania nad pojazdem,
zminimalizowania jego zużycia i
zapobiegania awariom.

2019-1112

13:00

17:00

4:00

11

Poznanie charakterystyki technicznej i
sposobu działania urządzeń służących
bezpieczeństwu w celu zapewnienia
panowania nad pojazdem,
zminimalizowania jego zużycia i
zapobiegania awariom.

2019-1113

13:00

17:00

4:00

12

Poznanie charakterystyki technicznej i
sposobu działania urządzeń służących
bezpieczeństwu w celu zapewnienia
panowania nad pojazdem,
zminimalizowania jego zużycia i
zapobiegania awariom.

2019-1114

13:00

17:00

4:00

13

Poznanie charakterystyki technicznej i
sposobu działania urządzeń służących
bezpieczeństwu w celu zapewnienia
panowania nad pojazdem,
zminimalizowania jego zużycia i
zapobiegania awariom. Poznanie
uwarunkowań społecznych dotyczących
transportu drogowego i rządzących nim
zasad.

2019-1115

13:00

17:00

4:00

14

Poznanie uwarunkowań społecznych
dotyczących transportu drogowego i
rządzących nim zasad.

2019-1118

13:00

17:00

4:00

15

Poznanie uwarunkowań społecznych
dotyczących transportu drogowego i
rządzących nim zasad.

2019-1119

13:00

17:00

4:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

16

Poznanie uwarunkowań społecznych
dotyczących transportu drogowego i
rządzących nim zasad.

2019-1120

13:00

17:00

4:00

17

Poznanie uwarunkowań społecznych
dotyczących transportu drogowego i
rządzących nim zasad. Uświadomienie
kierowcom zagrożenie wypadkami na
drodze i w pracy.

2019-1121

13:00

17:00

4:00

18

Uświadomienie kierowcom zagrożenie
wypadkami na drodze i w pracy.

2019-1122

13:00

17:00

4:00

19

Uświadomienie kierowcom zagrożenie
wypadkami na drodze i w pracy.

2019-1125

13:00

17:00

4:00

20

Uświadomienie kierowcom zagrożenie
wypadkami na drodze i w pracy.

2019-1126

13:00

17:00

4:00

21

Umiejętność zapobiegania
przestępstwom i przemytowi
nielegalnych imigrantów.

2019-1127

13:00

17:00

4:00

22

Umiejętność zapobiegania
przestępstwom i przemytowi
nielegalnych imigrantów. Umiejętność
zapobiegania zagrożeniom fizycznym.

2019-1128

13:00

17:00

4:00

23

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom
fizycznym.

2019-1129

13:00

17:00

4:00

24

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom
fizycznym.

2019-1202

13:00

17:00

4:00

25

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom
fizycznym. Świadomość znaczenia
predyspozycji fizycznych i psychicznych.

2019-1203

13:00

17:00

4:00

26

Świadomość znaczenia predyspozycji
fizycznych i psychicznych. Umiejętność
oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie
w sytuacjach krytycznych.

2019-1204

13:00

17:00

4:00

27

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych,
zachowanie w sytuacjach krytycznych

2019-1205

13:00

17:00

4:00

28

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych,
zachowanie w sytuacjach krytycznych

2019-1206

13:00

17:00

4:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

29

Umiejętność zachowania się w sposób
poprawiający wizerunek przewoźnika.

2019-1209

13:00

17:00

4:00

30

Umiejętność zachowania się w sposób
poprawiający wizerunek przewoźnika.
Umiejętność załadowania pojazdu
zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i
zasadami prawidłowego użytkowania
pojazdu.

2019-1210

13:00

17:00

4:00

31

Umiejętność załadowania pojazdu
zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i
zasadami prawidłowego użytkowania
pojazdu.

2019-1211

13:00

17:00

4:00

32

Umiejętność załadowania pojazdu
zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i
zasadami prawidłowego użytkowania
pojazdu.

2019-1212

13:00

17:00

4:00

33

Umiejętność załadowania pojazdu
zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i
zasadami prawidłowego użytkowania
pojazdu.

2019-1213

13:00

17:00

4:00

34

Umiejętność załadowania pojazdu
zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i
zasadami prawidłowego użytkowania
pojazdu. Umiejętność optymalizacji
zużycia paliwa oraz jazda w warunkach
specjalnych.

2019-1216

13:00

17:00

4:00

35

Umiejętność optymalizacji zużycia
paliwa oraz jazda w warunkach
specjalnych.

2019-1217

13:00

17:00

4:00

36

Umiejętność optymalizacji zużycia
paliwa oraz jazda w warunkach
specjalnych.

2019-1218

13:00

17:00

4:00

37

Umiejętność optymalizacji zużycia
paliwa oraz jazda w warunkach
specjalnych. Poznanie przepisów
regulujących przewóz towarów

2019-1219

13:00

17:00

4:00

38

Poznanie przepisów regulujących
przewóz towarów.

2019-1220

13:00

17:00

4:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

39

Poznanie przepisów regulujących
przewóz towarów.

2019-1223

13:00

17:00

4:00

40

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych
dotyczących przewozu drogowego i
organizacji rynku. Poznanie
uwarunkowań ekonomicznych
dotyczących przewozu drogowego i
organizacji rynku.

2019-1227

13:00

17:00

4:00

41

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych
dotyczących przewozu drogowego i
organizacji rynku.

2019-1230

13:00

17:00

4:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jacek Serowiecki

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy samochodem osobowym,
samochodem ciężarowym, samochodem
ciężarowym kat. AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C.

Doświadczenie zawodowe

- od 2008 roku instruktor nauki jazdy, - trener wykładowca na kursach z Kat. C, CE, oraz
kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

- prowadzenie szkoleń zlecanych przez
przedsiębiorców oraz Urzędy pracy z miasta
Elbląg, powiatu elbląskiego, pasłęckiego z KFS i
EFS,

Wykształcenie

- średnie techniczne

Imię i nazwisko

Agata Naruszko

Obszar specjalizacji

Instruktor wykładowca do kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej

Doświadczenie zawodowe

- od 2018 trener wykładowca z kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

- prowadzenie szkoleń zlecanych przez
przedsiębiorców oraz Urzędy pracy z miasta
Elbląg, powiatu elbląskiego, pasłęckiego z KFS i
EFS,

Wykształcenie

- wyższe - rachunkowość

Lokalizacja usługi
Adres:
KOMEŃSKIEGO 39
82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania
działalności gospodarczej: Polska, woj.
WARMIŃSKO-MAZURSKIE, miejsce: ul. Jana
Amosa Komeńskiego, nr 39, 82-300 Elbląg,
Biuro czynne w godzinach 10:00 – 16:00
2) Stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej:
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców TEST ul. Mickiewicza 4 lok.
302, 10-549 Olsztyn. 3) Symulator PIGOSK ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów
4) Płyta poślizgowa - ul. Żuławska 5, 83032 Pszczółki

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-ﬁ,Inne,
Ośrodek
zlokalizowany jest w budynku Technikum
Mechanicznego w Elblągu

