PRAWO JAZDY kat " D" z B WRAZ Z
EGZAMINEM PAŃSTWOWYM
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

2020/01/14/38346/515242

Cena netto

5 000,00 zł

Cena brutto

5 000,00 zł

Cena netto za godzinę

62,50 zł

Cena brutto za
godzinę

62,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

80

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-10

Termin zakończenia
usługi

2020-06-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-09

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym innym
przepisami prawa, w których określono
wymagania w zakresie świadczenia tych usług,
nadane przez zewnętrzny podmiot

Zakres tematyczny

prawo jazdy kat D

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 wydany dokument jest potwierdzeniem
uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po
ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po
ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego)?
TAK
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 o
transporcie drogowym 3. Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r w
sprawie szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
STAROSTWO POWIATOWE/PREZYDENT MIASTA
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

Osoba do kontaktu

Ośrodek Szkolenia RENE Zdzisław
Wiśniowski
Marzena Urban

Telefon

+48607806958

E-mail

rene.biuro@o2.pl

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w
zawodzie kierowcy autokaru oraz przygotowanie do zadania egzaminu państwowego na prawo jazdy
kat D

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Prawo jazdy kat D składa się z :
- zajęcia teoretyczne 20 godzin ( po 45 minut)
- zajęcia praktyczne 60 godzin ( po 60 minut)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Ukończenie kursu prawo jazdy kat D pozwoli na zdobycie wiedzy , umiejętności oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w WODR.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby zainteresowane szkoleniem, podniesieniem kwaliﬁkacji zawodowych ,
które ukończyły 23 lat ( możliwość rozpoczęcia szkolenia 3 miesiące przed osiągnięciem w/w wieku)
oraz posiadające prawo jazdy kat. B u których nie stwierdzono przeciwskazań do prowadzenia
pojazdów.

Opis warunków uczestnictwa
J.W

Materiały dydaktyczne
- notatnik
- długopis
- testy

Informacje dodatkowe
Szczegółowy harmonogram części praktycznej będzie ustalony po zakończeniu części teoretycznej

osobno dla każdego uczestnika kursu i dostosowany do jego dostępności czasowych.
Cena zawiera cenę kursu D wraz z egzaminem państwowym.
Cena nie zawiera badań lekarskich i psychologicznych.
Do kadry instruktorów dołączamy : Marzena Urban - uprawnienia do szkolenia kierowców
B,C,D, trener - wykładowca

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Prawo jazdy kat D

2020-02-10

15:00

20:00

5:00

2

Prawo jazdy kat D

2020-02-11

15:00

20:00

5:00

3

Prawo jazdy kat D

2020-02-12

15:00

20:00

5:00

4

Prawo jazdy kat D

2020-02-13

15:00

20:00

5:00

5

Prawo jazdy kat D

2020-02-14

07:00

09:00

2:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Zdzisław Wiśniowski

Obszar specjalizacji

instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii,
instruktor doskonalenia techniki jazdy, trener
wykładowca kwalifikacji

Doświadczenie zawodowe

wieloletnie doświadczenie

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Dariusz Wiśniowski

Obszar specjalizacji

instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii,
instruktor doskonalenia techniki jazdy, trener
wykładowca kwalifikacji

Doświadczenie zawodowe

wieloletnie doświadczenia

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Jan Pawlik

Obszar specjalizacji

instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii,
instruktor doskonalenia techniki jazdy, trener
wykładowca kwalifikacji

Doświadczenie zawodowe

wieloletnie doświadczenie

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Tadeusza Kościuszki 47/1
38-200 Jasło, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Sala wykładowa Jasło 38-200 ul.Kościuszki
47/1 , plac manewrowy Szebnie

Warunki logistyczne:

