ROZSZERZONY KURS PRAWA JAZDY
KAT. C+E
Usługa archiwalna
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

2019/11/18/13712/489447

Cena netto

4 800,00 zł

Cena brutto

4 800,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

80

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-26

Termin zakończenia
usługi

2019-12-16

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-26

Maksymalna liczba uczestników

25

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

Kurs 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

Szkoła Jazdy eLcar sp.z o.o.

Osoba do
kontaktu

Ewelina Bąkowicz

E-mail

ewelina.bakowicz@horizonfinancial.pl

Telefon

+48 600386905

Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs prowadzi do nabycia dodatkowych kwalifikacji - prawa jazdy kat. CE

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Ramowy program usługi Program szkolenia teoretycznego (40 godz.)
Obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego z przyczepą lub naczepą
Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
7,5 t: 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 samochodem
z naczepą lub przyczepą 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 Transport na trasach międzynarodowych - dokumentacja,
trasy, czas pracy Ekonomia jazdy Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów
ciężarowych Przygotowanie do egzaminu teoretycznego Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego (40 godz)
Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy 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
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od
zakonczenia wykładow
Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po
stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Celem szkolenia jest przygotowanie osoby do kierowania pojazdami samochodowymi ciężarowymi z
naczepą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego
oraz przygotowanie do Egzaminu Państwowego W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa
jazdy kat. CE
Zajęcia praktyczne umawiane są indywidułąlnie z poszczególnego kursantami, każdy uczestnik kursu
40 h

Grupa docelowa
ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ!!!
Wymagania wstępne: - ukończone 21 lat,
- aktualne badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca wydane przez Lekarza
Medycyny Pracy, - aktualne badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca
wydane przez Psychologa uprawnionego do badań kierowców, - prawo jazdy kat. B i C.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Obsługa i eksploatacja samochodu
ciężarowego z przyczepą lub naczepą

2019-1126

15:00

21:00

6:00

2

Obsługa i eksploatacja samochodu
ciężarowego z przyczepą lub naczepą

2019-1127

15:00

21:00

6:00

3

Zasady poruszania się po drodze
samochodem ciężarowym o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
7,5 t: zachowanie ostrożności i
właściwej postawy w stosunku do
innych uczestników ruchu drogowego,

2019-1128

15:00

21:00

6:00

4

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 samochode

2019-1129

15:00

21:00

6:00

5

Przewożenie towarów - załadunek,
rozmieszczenie, mocowanie ładunku
Manewrowanie samochodem z naczepą
lub przyczepą ciężarowym w ruchu
miejskim Szczególne znaki,
ograniczenia i nakazy dotyczące
samochodów ciężarowych Planowanie
trasy przejazdu Czas pracy kierowcy,
karta kierowcy, tachograf

2019-1130

15:00

21:00

6:00

6

Dokumentacja pojazdu, kontrola
drogowa Transport na trasach
międzynarodowych - dokumentacja,
trasy, czas pracy Ekonomia jazdy Błędy
najczęściej popełniane przez kierowców
samochodów ciężarowych

2019-1201

15:00

19:00

4:00

7

Dokumentacja pojazdu, kontrola
drogowa Transport na trasach
międzynarodowych - dokumentacja,
trasy, czas pracy Ekonomia jazdy Błędy
najczęściej popełniane przez kierowców
samochodów ciężarowych

2019-1202

15:00

21:00

6:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Sławomir Markiewicz

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

ROMAN SZCZEKOCKI

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe

TRENER WYKŁADOWCA, INSTRUKTOR NAUKI
JAZDY

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

WYZSZE

Lokalizacja usługi
Adres:
Kościuszki 6/1A
97-500 Radomsko, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

