Kurs dla kandydatów na instruktorów
kat. D "Kierunek Kariera Zawodowa"
Usługa archiwalna
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

2019/11/19/11542/490146

Cena netto

2 562,80 zł

Cena brutto

2 562,80 zł

Cena netto za godzinę

29,80 zł

Cena brutto za
godzinę

29,80

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

86

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-28

Termin zakończenia
usługi

2020-03-27

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-28

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Usługi

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 dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dn. 4 marca 2016 r. w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawniania
do kierowania pojazdami, instruktorów i
wykładowców. Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierowaniu
pojazdami(DZ. U. z 2017 r. poz. 978)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Komisja powołana przez wojewodę, właściwa ze
względu na miejsce zamieszkania.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Nie
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

Osoba do kontaktu

Ośrodek Szkoleń Zawodowych "DiagnoTest" Sp. z o.o.
Grzegorz Ryt

Telefon

518549302

E-mail

grzegorz.ryt@diagnotest.pl

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne przygotowanie kandydatów na instruktorów nauki jazdy
do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców. Podczas kursu uczestnik zdobędzie
informacje o procesie kształcenia kursantów, jak przekazać wiedzę swoim podopiecznym. Uczestnik
nabędzie również umiejętności praktyczne dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć zarówno
praktycznych jak i teoretycznych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Praktyka instruktorska – 79 godz.
- organizacja zajęć,
- pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na
kierowców – z uwzględnieniem różnych kategorii prawa jazdy na które prowadzone jest
szkolenie,
- prezentacja przez każdego słuchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych,
o których mowa w lit. b – czas każdej prezentacji 45 minut ,
- udział w charakterze obserwatora co najmniej w 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych
w ośrodku szkolenia kierowców,
- pokaz przeprowadzenia 5 zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie
uprawnień objętych nauczaniem – pokaz przeprowadza się 2 godziny na placu manewrowym
i 3 godziny w ruchu miejskim,
- udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim
w ośrodku szkolenia kierowców w liczbie godzin 25,
- przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora na placu manewrowym ośrodka
szkolenia kierowców z udziałem kandydata na kierowcę co najmniej 10 zajęć praktycznych
w zakresie każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych szkoleniem,
- przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora w ruchu drogowym z udziałem
kandydata na instruktora co najmniej 4 godzin zajęć praktycznych w zakresie każdej kategorii
prawa jazdy lub pozwolenia, objętego szkoleniem; realizując szkolenie, jedna osoba występuje
w charakterze kandydata na kierowców, a druga w charakterze instruktora nauki jazdy; zajęcia

odbywają się pod nadzorem wykładowcy ,
- podsumowanie zajęć.

Technika i taktyka jazdy – 7 godz.
- realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Ukończenie kursu instruktora nauki jazdy kat. D pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie
przedmiotowego kursu, nabycie nowych umiejętności oraz możliwość podejścia do egzaminu
państwowego przez komisją powołana przez Wojewodę Śląskiego, celem uzyskania uprawnień
instruktora nauki jazdy kat. D, niezbędnego do realizacji szkolenia kandydatów na prawo jazdy kat. D

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby chcące uzyskać uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. D
Usługa również adresowana dla uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Opis warunków uczestnictwa
- posiada prawo jazdy kategorii D co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie
w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa
jazdy kategorii B,
- posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do
wykonywania zawodu instruktora
- posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania zawodu instruktora ,
- posiada zaświadczenie o niekaralności.
- Dla uczestników projektu " Kierunek Kariera Zawodowa" warunkiem uczestnictwa jest
zapisanie się na egzamin państwowy.

Materiały dydaktyczne
- Technika i taktyka jazdy samochodem – T. Tolarczyk, Wydawnictwo Liwona
- Kodeks drogowy z komentarzem – Wydawnictwo Liwona
- Podręcznik kursanta kat. D
- Dzienniki Ustaw
- zeszyt, długopis

Informacje dodatkowe

Praktyka instruktorka polega m.in. na obserwacji zajęć teoretycznych prowadzonych w ośrodku
szkolenia oraz zajęć praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim oraz na placu manewrowym przez
instruktora nauki jazdy z udziałem kandydata na kierowcę kat. D dlatego przedstawiony harmonogram
stanowi wersję poglądową i jest zależny od realizacji szkolenia na kursie prawa jazdy kat. D.
Godziny ustalane są indywidulanie z instruktorem.
Zajęcia realizowane będą w terminie 28.11.2019 r. - 27.03.2019 r.
Kwota 2 562, 80 PLN brutto obejmuję:
- koszt szkolenia - 2 202,80 PLN
- egzamin państwowy - 360 PLN
Dofinansowaniu nie podlega:
- ustawowy koszt wymaganych badań lekarskich - 200,00 PLN
- ustawowy koszy wymaganych badań psychotechnicznych - 150,00 PLN
Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych
bonów szkoleniowych w ramach projektu " Kierunek Kariera Zawodowa ".
KARTA WYSTAWIONA NA PROŚBĘ KLIENTA.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia praktyczne

2019-11-28

10:00

12:00

2:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Andrzej Karbowski

Obszar specjalizacji

Uprawnienia instruktora kat. A, AM, A1, A2, B, B1,
BE, C, CE, C1, C1E, D,DE, D1, D1E

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2008
roku.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2008
roku.

Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Zenon Filipczyk

Obszar specjalizacji

Uprawnienia instruktora na kat. AM, A1, A2, A, B1,
B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, T

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 1980
roku.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 1980
roku.

Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Zygmunt Sumisławski

Obszar specjalizacji

Uprawnienia instruktora na kat. AM, A1, A2, A, B1,
B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D, D1E, DE, T

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 1998
roku.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 1998
roku.

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Bernarda Świerczyny 72
41-400 Mysłowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Plac
manewrowy
Mysłowice,
ul.
Świerczyny 72 Jazdy w ruchu miejskim teren woj. śląskiego

Warunki logistyczne:

