Kurs prawa jazdy kat. C- 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

2019/10/21/17333/475087

Cena netto

2 700,00 zł

Cena brutto

2 700,00 zł

Cena netto za godzinę

45,00 zł

Cena brutto za
godzinę

45,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-28

Termin zakończenia
usługi

2019-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-28

Maksymalna liczba uczestników

60

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której
mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)

Zakres tematyczny

Kurs prawo jazdy kat. C

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 PIK Ryszard
Mazurek

Osoba do kontaktu

Ryszard Mazurek

E-mail

oskpik@interia.pl

Telefon

602116996

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań
umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania
egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii C

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Program szkolenia teoretycznego
Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego
Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym: zachowanie ostrożności i właściwej
postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych
odległości między pojazdami
Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i

stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy
Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna
jazda samochodem w różnych warunkach
Przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku
Manewrowanie sam.ciężarowym w ruchu miejskim
Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych
Planowanie trasy przejazdu
Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf
Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa
Ekonomia jazdy
Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów ciężarowych
Przygotowanie do egzaminu teoretycznego
Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego
Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy
Mocowanie i zabezpieczenie ładunku
Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie
Manewrowanie samochodem ciężarowym
Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne,
zachowanie bezpiecznych odległości)
Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie
Czynności kontrolne na drodze
Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu
Egzamin wewnętrzny

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie:
- Zdobycie wiedzy z zakrasu obsługi i technik prowadzenia pojazdu
- Podniesienie kompetencji, zwiększenie szans na rynku pracy

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób które ukończyły 21 lat (przepisy umożliwiają rozpoczęcie kursu 3
miesiące przed ukończeniem 21 roku życia)., oraz uzyskanie orzeczenia psychologiczne i orzeczenia
lekarskiego potwierdzające brak przeciwskazań.
Usługa równiez adesowana dla uczestników programu "Kierunek Kariera" uczestników projektu
"Kierunek Kariera" warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną w

Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie

Opis warunków uczestnictwa
ukończone 21 lat
brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzene pojazdów ciężarowych
Profil Kandydata na Kierowcę
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na
usługę egzaminacyjną w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie

Materiały dydaktyczne
Podręcznik kursanta na kat. C
Płyta CD z przykładowymi testami egzaminacyjnymi

Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"
„Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się od 12.11.2019.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne.

2019-10-28

15:30

18:00

2:30

2

Zajęcia teoretyczne.

2019-10-29

15:30

18:00

2:30

3

Zajęcia teoretyczne.

2019-10-30

15:30

18:00

2:30

4

Zajęcia teoretyczne.

2019-10-31

15:30

18:00

2:30

5

Zajęcia teoretyczne.

2019-11-04

15:30

18:00

2:30

6

Zajęcia teoretyczne.

2019-11-05

15:30

18:00

2:30

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

7

Zajęcia teoretyczne.

2019-11-06

15:30

18:00

2:30

8

Zajęcia teoretyczne.

2019-11-07

15:30

18:00

2:30

9

Zajęcia teoretyczne.

2019-11-08

15:30

17:00

1:30

10

Zajęcia teoretyczne.

2019-11-09

15:00

18:00

3:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Ryszard Mazurek

Obszar specjalizacji

Szkolenie teoretyczna i praktyczne

Doświadczenie zawodowe

♠ Prawo jazdy kat. A, B,C, T, E ♠ Uprawnienia do
szkolenia na wyżej wymienione kategorie. ♠
Zaświadczenie ze szkolenia przygotowującego
do egzaminu na Certyfikat kompetencji
zawodowych instruktora nauki jazdy. ♠ Certyfikat
Instruktora wydany przez Instytut Transportu
Samochodowego ♠ Certyfikat z seminarium
szkoleniowego dla instruktorów kształcących

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu tego
typu usług

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Jerzy Jabłonski

Obszar specjalizacji

Szkolenie praktyczne

Doświadczenie zawodowe

♠ Uprawnienia instruktora i wykładowcę wydane
przez Zakład Dosolenia Zawodowego w
Krakowie zdobyłem 06. 02. 1989r. ♠ Prawo jazdy
kat. A, B, C, D, CE, T ♠ Uprawnienia do szkolenia
na wyżej wymienione kategorie ♠ Zaświadczenie
ze szkolenia ukończenia specjalistycznego kursu
metodyczno-dydaktycznego na wykładowców i
instruktorów kształcenia kierowców. ♠ Certyfikat
uczestnictwa w seminarium dla instruktorów
kształcących kierowców.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie w szkoleniu
kandydatów na kierowców

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Partyzantów 59
32-100 Proszowice, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Proszowice ul. Partyzantów 59 Zajęcia
praktyczne (plac manewrowy) Kraków ul.
Myśliwska 68

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

