Prawo jazdy kat.C z egzaminem
państwowym - Kierunek Kariera,
Kierunek Kariera Zawodowa, M-BONY
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

2019/11/13/21891/487270

Cena netto

3 152,50 zł

Cena brutto

3 152,50 zł

Cena netto za godzinę

48,50 zł

Cena brutto za
godzinę

48,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

65

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-03

Termin zakończenia
usługi

2020-05-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-28

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna 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

Szkolenie kandydatów na kierowców
kategorii C prawa jazdy

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 dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
Uczestnik kursu uzyskuje dokument prawa jazdy
wydany przez Urząd Miasta / Starostę na
podstawie Ustawy z dnia 5.01.2011 r. o
kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Miasta / Starosta
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

Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia
Kierowców CODEX

Osoba do kontaktu

Barbara Połetek

E-mail

szkoleniacodex@interia.pl

Cel usługi

Telefon

508 868 877

Cel edukacyjny
Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat C, w
sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w
wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również
przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego z prawa jazdy kat C.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie podstawowe w zakresie kat.C prawa jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej i
praktycznej. Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w formie wykładów zgodnie z harmonogramem
zajęć. Zajęcia praktyczne odbywają się w ruchu drogowym jak i na placu manewrowym. Szkolenie
praktyczne realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej.
Ilość godzin szkolenia:
Zajęcia teoretyczne - 23 godzin lekcyjnych
Zajęcia praktyczne – 40 godzin lekcyjnych (30 godzin zegarowych)
Egzamin teoretyczny i praktyczny - 2 godz
Program usługi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
Zagrożenia związane z ruchem drogowym
Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
Plac manewrowy
Ruch drogowy
Egzamin wewnętrzny

Zajęcia praktyczne ustalane będą w biurze ośrodka indywidualnie dla każdego z uczestników .

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu m.in.: przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i
eksploatacji pojazdu oraz umiejętności praktycznej nauki jazdy pojazdem ciężarowym.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwaliﬁkacje i mieć możliwość podjęcia pracy w
zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.
"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera
Zawodowa"

Opis warunków uczestnictwa

Wymagania:
uprawnienia w zakresie kat.B prawa jazdy,
minimalny wiek: 20 lat i 9 miesięcy
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK )- kat C
Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu jest zobowiązany do
wypełnienia ankiety
przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w terminie
zgodnie z umowa zawartą z WUP.
Koszt egzaminu państwowego:
30 zł - egzamin teoretyczny
200 zł - egzamin praktyczny
Pierwszy egzamin państwowy w cenie kursu

Materiały dydaktyczne
Podręcznik kursanta wraz z dostępem do bazy pytań egzaminacyjnych przez internet, długopis

Informacje dodatkowe
"Zawarto umową z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"
"Zawarto umową z WUP Kraków w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbedzie się w okresie od
11.12.2019r. - 30.05.2020r.
Pozostali instruktorzy: Janusz Samborek, Adrian Kurowski, Robert Kędys, Jarosław Bochenek, Dariusz
Kapera, Jarosław Straszak, Mirosław Hemmerling, Dariusz Kędys
Ratownik medyczny

Podmiot walidacyjny - WORD
Podmiot certfikujący - Urząd Miasta / Starosta
Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy - 100,00 zł
Opłata za wpis do CEPiK - 0,50, zł

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne

2019-12-03

16:00

21:15

5:15

2

Zajęcia teoretyczne

2019-12-06

16:00

22:00

6:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

3

Zajęcia teoretyczne

2019-12-10

16:00

22:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jan Wrzodek

Obszar specjalizacji

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy kat. A, B, B+E,
C, C+E, D

Doświadczenie zawodowe

Od 1996 r - instruktor nauki jazdy oraz właściciel
ośrodka szkolenia kierowców

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii
A,B,C,D,E

Wykształcenie

średnie techniczne

Imię i nazwisko

Jan Niesiołowski

Obszar specjalizacji

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy kat. A,B,C,D

Doświadczenie zawodowe

instruktor nauki jazdy z wieloletnim
doświadczeniem

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii
A,B,C,D

Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Mieczysław Łysek

Obszar specjalizacji

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy kat. B, B+E,
C, C+E, D

Doświadczenie zawodowe

kierowca zawodowy, instruktor nauki jazdy z
wieloletnim doświadczeniem, instruktor techniki
jazdy

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii
B,C,D,E

Wykształcenie

średnie techniczne

Lokalizacja usługi

Adres:
os. 2 Pułku Lotniczego 47a/4
31-870 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia teoretyczne: Kraków, os.2 Pułku
Lotniczego 47a, Kraków, ul.Meissnera 32
Zajęcia
praktyczne:
Kraków,
ul.Powstańców 66, gm. Kraków

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

