Kurs prawa jazdy kat. 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

2019/10/22/18153/476432

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

2019-10-28

Termin zakończenia
usługi

2020-01-02

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-25

Maksymalna liczba uczestników

25

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

Centrum Szkolenia Zawodowego MotorGlob Gruca Spółka Jawna

Osoba do kontaktu

Anna Galos

E-mail

biuro@motor-glob.pl

Telefon

602 192 422

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia uzyskuje wiadomości oraz nabywa wiedzę, umiejętności i zachowania
umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem kat. B.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zajęcia teoretyczne: 30 godzin dydaktycznych (gdzina dydaktyczna = 45minut)
1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym
3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
5. Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
Zajęcia praktyczne: 30 godzin zegarowych (40 godzin dydaktycznych) - harmonogram ustalony
indywidualnie z uczestnikiem usługi

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania prawa jazdy kat. B.

Grupa docelowa
Grupa docelowa to osoby, które chcą uzyskać prawo jazdy kat. B.
"Usługa również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera".

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
Numer PKK nadawany jest w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta na
prawach powiatu, odpowiednim do swojego miejsca zamieszkania.
Warunki do spełnienia:
min. wymagany wiek 18 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące przed wymaganym min. wiekiem)
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem kat. B
"Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na
usługę egzaminacyjną w WORD - Koszt 170zł (30 zł - egazmin teoretyczny, 140 zł - egzamin
praktyczny) ".

Materiały dydaktyczne
- podręcznik "Kierowca doskonały" kat. B, płyta CD kat. B, notatnik, długopis

Informacje dodatkowe
"Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera".
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie
12.11.2019 r. do 02.01.2020 r.
Po ukończeniu szkolenia przeprowadzany jest również egzamin wewnętrzny.
Pozostali wykładowcy i instruktorzy: Kamil Guguła, Jarosław Fortuna, Piotr Pieczara, Ryszard Gruszeczka,
Piotr Kubień.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne

2019-10-28

15:00

18:00

3:00

2

Zajęcia teoretyczne

2019-10-29

15:00

18:00

3:00

3

Zajęcia teoretyczne

2019-11-04

14:00

17:45

3:45

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

4

Zajęcia teoretyczne

2019-11-05

14:00

17:45

3:45

5

Zajęcia teoretyczne

2019-11-07

14:00

17:45

3:45

6

Zajęcia teoretyczne

2019-11-08

12:00

17:15

5:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Józef Gruca

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie w zawodzie
instruktora

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

Karol Gramatyka

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie w zawodzie
instruktora

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

Tomasz Gruca

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie w zawodzie
instruktora

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi

Wyższe

Adres:
ul. Lwowska 30
34-100 Wadowice, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia
teoretyczne:
Wadowice,
ul.
Lwowska 30 Zajęcia praktyczne odbywać
się będą na placu manewrowym w
Wadowicach, ul. Łazówka oraz w ruchu
drogowym.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja

