Kurs kat. C+E , 1 egzamin państwowy
i podstawieniem pojazdu
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

2019/11/19/20366/490276

Cena netto

3 200,00 zł

Cena brutto

3 200,00 zł

Cena netto za godzinę

128,00 zł

Cena brutto za
godzinę

128,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

25

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-07

Termin zakończenia
usługi

2020-03-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-20

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-05

Maksymalna liczba uczestników

25

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

prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy
kategorii B, prawo jazdy kategorii C,
Prawo jazdy kategorii D po B, prawo jazdy
kategorii D po C, Kurs na instruktora nauki
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?
Tak- Prawo jazdy kat. C+E
Czy dokument potwierdza uprawnienia do
wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw.
uprawnienia stanowiskowe, np.: operator
koparki) i został wydany po przeprowadzeniu
walidacji?
Tak - kierowca pojazdu ciężarowego powyżej 3,5
tony z przyczepą
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Urząd Miejski w Białymstoku
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Tak
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

Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALFA"
Tomasz Wysocki

Osoba do kontaktu

Urszula WysockaKazberuk

E-mail

OSKALFA@WP.PL

Telefon

85-67-45-132

Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy powyżej 3,5 tony wraz z
przyczepą

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Wiadomości ogólne. Podstawowe pojęcia
Przypomnienie podstawowych pojęć dotyczących ruchu drogowego. Poznanie konieczności istnienia
przepisów ruchu drogowego. Poznanie przyczyn wypadków drogowych i roli człowieka w ich
powstawaniu. Przypomnienie pojęcia droga i jej elementów. Przypomnienie pojęcia obszaru
zabudowanego. Poznanie pojęć kierujący i kierowca.

1. Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Utrwalenie zasad prawostronnego ruchu drogowego. Utrwalenie pojęcia skrzyżowania dróg. Poznanie
różnych rodzajów pojazdów

1. Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów. Znaki i sygnały drogowe
Poznanie okoliczności związanych z wykonywaniem różnych manewrów na drodze. Kształtowanie
nawyku obserwacji drogi i otoczenia przed włączeniem kierunkowskazu i rozpoczęciem manewru.
Poznanie zagrożenia wynikającego z przecinania się kierunków jazdy. Kształtowanie nawyku
ustępowania pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Kształtowanie
nawyku ułatwiania włączenia się do ruchu pojazdom ruszającym z przystanków komunikacji publicznej
na obszarze zabudowanym. Przypomnienie konieczności zajęcia odpowiedniego pasa ruchu przy
przejeżdżaniu przez skrzyżowanie. Poznanie zagrożenia podczas przecinania drogi pojazdom
szynowym. Przypomnienie konieczności szczególnego zachowania się wobec pojazdów
uprzywilejowanych (ułatwienie przejazdu), jadących w kolumnie, wykonujących roboty na drodze.
Poznanie konieczności szczególnego zachowania się wobec pieszych, rowerzystów, pojazdów
zaprzęgowych i pieszych idących w kolumnie. Poznanie czynników limitujących bezpieczną prędkość w
określonych warunkach ruchu drogowego. Przypomnienie pojęcia prędkość bezpieczna.
Przypomnienie pojęcia droga hamowania. Poznanie, w jakich warunkach można zatrzymać pojazd i jakie
skutki może spowodować bezzasadne zatrzymanie pojazdu. Poznanie warunków w jakich pojazd może
być holowany. Zdobycie wiadomości o kolumnie pojazdów oraz o warunkach, jakie muszą spełniać
pojazdy jadące w kolumnie. Zdobycie wiadomości o światłach zewnętrznych pojazdu i o warunkach, w
jakich tych można i należy używać świateł. Poznanie znaczenia sygnału dźwiękowego. Utrwalenie
wiadomości o celu stosowanie znaków i sygnałów drogowych. Przypomnienie o różnych rodzajach

znaków i sygnałów drogowych oraz sposobie ich umieszczania. Przypomnienie wiadomości o
sygnalizatorach świetlnych oraz o sygnałach dawanych przez osoby kierujące ruchem, sygnały na
przejazdach kolejowych i wysyłanych przez pojazdy uprzywilejowane w ruchu.

1. Ogólne warunki używania pojazdu
Zdobycie wiadomości o warunkach technicznych, jakie musi spełniać pojazd, aby mógł być
dopuszczony do ruchu na drogach. Przypomnienie związku pomiędzy czystością szyb i kloszy świateł
pojazdu a bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wpływ rozmieszczenia ładunku w pojeździe na jego
równomierne obciążenie. Zdobycie wiedzy o ewidencji, rejestracji i badaniach technicznych pojazdów
oraz o warunkach używania przyczep.

1. Kierowca pojazdu
Przypomnienie odpowiedzialności za skutki ewentualnych wypadków lub kolizji, do których mogło by
dojść w wyniku naruszenia zasad i przepisów ruchu drogowego. Przypomnienie wpływu alkoholu oraz
środków działających podobnie do alkoholu na obniżenie sprawności kierowcy. Przypomnienie
bezpośredniego związku miedzy kulturą jazdy, przestrzeganiem zasad i przepisów ruchu drogowego a
poprawą bezpieczeństwa na drodze.

1. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu
Poznanie uprawnień wynikających z prawa jazdy. Poznanie warunków, w jakich może dojść do
zatrzymania lub cofnięcia prawa jazdy. Poznanie konieczności ubezpieczenia pojazdu i korzyści płynące
z ubezpieczenia. Zdobycie informacji o zasadach zachowania się w przypadku uczestniczenia w
wypadku drogowym.
1. Technika kierowania pojazdem
2. Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska
Poznanie przyczyn jakie mogą spowodować wypadek drogowy. Poznanie obowiązku niesienia pomocy
poszkodowanym w wypadku. Poznanie roli organizatora akcji ratowniczej w wypadku drogowym.
Zdobycie umiejętności wynoszenia oﬁary wypadku z pojazdu. Zdobycie umiejętności posługiwania się
gaśnicą. Poznanie działań ratujących życie oﬁarom wypadku. Poznanie sposobów przeciwdziałania w
przypadku bezdechy, zatrzymania akcji serca i wstrząsu. Poznanie sposobów postepowania w
przypadku zranień, oparzeń, krwotoków i złamań. Zdobycie umiejętności udrożnienia dróg
oddechowych, wykonanie sztucznego oddychania, zewnętrznego masażu serca, opatrunku
uciskowego i unieruchomienia złamania.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
1. wiedzy: wiedza teoretyczna i faktograficzna
2. umiejętności: kognitywne i psychomotoryczne
kompetencji społecznych: umiejętność prowadzenia pojazdu ciężarowego z przyczepą i
wykorzystania tych umiejętności w działaniach społecznych w formie teoretycznej i
praktycznej

Grupa docelowa
Kandydat musi posiadać kategorie B i C prawa jazdy, badanie psychologiczne o braku

przeciwskazań do kierowania pojazdem kategorii C+E oraz orzeczenie lekarskie z
medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem kategorii
C+E, proﬁl kandydata na kierowcę pobrany z wydziału komunikacji zgodnego z miejscem
zamieszkania kursanta, 21 lat, jeżeli posiada kwaliﬁkacje wstępną wiek obniża się do 18
lat.

Opis warunków uczestnictwa
Prawo jazdy kat. C, profil kandydata na kierowcę PKK do kat. C+E

Informacje dodatkowe
Wymagany proﬁl kierowcy PKK, Prosimy o
harmonogramu

wczesniejszy kontakt z

biurem celem ustalenia

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Praktyczna nauka jazdy z instruktorem daty indywidualnie ustalane z
prowadzacym 25h

Data
realizacji
zajęć
2020-0107

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

18:00

20:00

2:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

PIOTR WYSOCKI

Obszar specjalizacji

Posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na
kierowców w zakresie prawa jazdy kat.
A,B,C,D,B+E,C+E, Instruktor techniki jazdy kat. B,
C, D, C+E.

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy z ponad 13 letnim
doświadczeniem

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor nauki jazdy z ponad 13 letnim
doświadczeniem

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Dariusz Aleksiejczuk

Obszar specjalizacji

Posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na
kierowców prawa jazdy kat. B, B+E, C, C+E

Doświadczenie zawodowe

Instruktor z ponad 15 letnim doświadczeniem w
szkoleniu kierowców zawodowych

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor z ponad 15 letnim doświadczeniem w
szkoleniu kierowców zawodowych

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Zbigniew Bielawski

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy kat. B, C, C+E

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy z ponad 20 letnim
doświadczeniem

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor nauki jazdy z ponad 20 letnim
doświadczeniem

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
M. Curie-Skłodowskiej 3/02
15-094 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

