Rozszerzony kurs prawa jazdy
kat.C/CE
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

2020/01/21/25268/518527

Cena netto

6 000,00 zł

Cena brutto

6 000,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

100

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-28

Termin zakończenia
usługi

2020-02-29

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-27

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe 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

A,B,BE,C,CE,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)?
nie
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
tak
Czy dokument potwierdza uprawnienia do
wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw.
uprawnienia stanowiskowe, np.: operator
koparki) i został wydany po przeprowadzeniu
walidacji?
tak
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego
wypracowano system walidacji i certyfikowania
efektów uczenia się na poziomie
międzynarodowym (lista zidentyfikowanych
certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
nie
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
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

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i
Językowego "Labora" sp.z o.o.

Osoba do kontaktu

Andrzej Guszkowski

E-mail

labora@labora.com.pl

Telefon

446322248

Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs prowadzi do nabycia nowych kompetencji -prawa jazdy kat.C/CE

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Ramowy program usługi
Przepisy ruchu drogowego 40 godz
1. Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu
drogowego.
2. Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w
różnych warunkach atmosferycznych , porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni.
Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna
jazda samochodem w różnych warunkach
3. Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania
kierującego pojazdami m.in.: -alkoholu lub innego podobnie działającego środka - wahań stanu
emocjonalnego - zmęczenia
4. Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej
podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie
ruchu
5. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w
różnorodnych warunkach widoczności.
6. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa
jazdy.
7. Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony
środowiska8. Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości,
pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do
kierowania i użytkowania pojazdu
9. Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku.
10. Rodzaje dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni.
11.Zadania i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym.
12 .Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynek kierowców (umiejętność korzystania z
tachografu).13. Dokumenty wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów.
14. Środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii pojazdu.
15. Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych.

16. Warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem
ładunku17. Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych
pojazdów.
18. Obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego z przyczepą lub naczepą
19. 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
20. Przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku
21. Manewrowanie samochodem z naczepą lub przyczepą ciężarowym w ruchu miejskim
22. Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych
23. Planowanie trasy przejazdu
24. Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf
25. Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa
26. Transport na trasach międzynarodowych - dokumentacja, trasy, czas pracy
27. Ekonomia jazdy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
Szkolenie z psychologii transportu -15 godz
1.Sprawność intelektualna i procesy poznawcze - wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
2.Typy osobowości – wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
3. Sprawność psychomotoryczna - wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
4.Stres i zmęczenie w zawodach trudnych
5.Procesy starzenia i zaburzenia organiczne
6.Fizjologiczne aspekty pracy kierowców
7.Psychologiczne aspekty uzależnień
8.Wypadki drogowe – przyczyny, ocena i profilaktyka9.Profilaktyka i redukcja sprawców przestępstw
drogowych
10.Agresja drogowa i syndrom Mad-Maxa
Jazdy pod kontrolą i nadzorem instruktora (20 godz)
1. Przygotowanie się do jazdy
2. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania
3. Włączanie się do ruchu
4. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze
5. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z nimi przy użyciu
dopuszczalnych środków
6.Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach
drogowych
7.Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń
8.Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie
awaryjne
9. Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego
10.Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
11. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
12. Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i
urządzeń pojazdu które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy
13. Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości
14.Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny
Jazdy pod kontrolą i nadzorem instruktora samochodem ciężarowym z naczepą (25godz)

1. Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy
2. Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy
3. Mocowanie i zabezpieczenie ładunku
4. Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie
5. Manewrowanie samochodem ciężarowym
6. Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
7. Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie
bezpiecznych odległości
8. Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie
9. Czynności kontrolne na drodze
10. Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
11. Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu
12. Egzamin wewnętrzny.
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny części
praktycznej dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczacego Usługi
Rozwojowe

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Celem szkolenia jest przygotowanie osoby do kierowania ciężarowymi pojazdami samochodowymi z
naczepą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego z uwzględnieniem
aspektów psychologicznych oraz przygotowaniedo egzaminu państowego w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat.C i CE

Grupa docelowa
Kandydat na kierowcę kat.C,CE

Opis warunków uczestnictwa
Wymagania wstępne:
- ukończone 21 lat
- aktualne badanie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy jako kierowca wydane prze lekarza
medycyny pracy
- aktualne badanie psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy jako kierowca wydane przez
Psychologa uprawnionego do badan kierowców
- prawo jazdy kat.B
- uzyskanie PKK w Wydziale Komunikacji

Materiały dydaktyczne
Podręcznik: "Kierowca doskonały CD" wg Henryka Próchniewicza

Informacje dodatkowe
Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z instruktorem nauki jazdy
Ponadto w skład instruktorów/wykładowców wchodzi Bogdan Krzaczyński wieloletni egzaminator .
Uprawnienia instruktora nauki jazdy od 1991.Wykształcenie wyższe.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Wykład

2020-01-28

13:00

20:00

7:00

2

Wykład

2020-01-29

13:00

20:00

7:00

3

Wykład

2020-01-30

13:00

20:00

7:00

4

Wykłąd

2020-01-31

13:00

20:00

7:00

5

Wykład

2020-02-01

13:00

20:00

7:00

6

Wykład

2020-02-03

13:00

20:00

7:00

7

Wykład

2020-02-04

13:00

20:00

7:00

8

Wykład

2020-02-05

14:00

20:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Piotr Janus

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy

Doświadczenie zawodowe

10 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

10 lat

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Grzegorz Golik

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy

Doświadczenie zawodowe

15 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

15 lat

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Elżbieta Guszkowska

Obszar specjalizacji

Psycholog posiadający uprawnienia w zakresie
psychologii transportu, zarejestrowany w
ewidencji uprawnionych psychologów
prowadzonej przez marszałka województwa
łódzkiego

Doświadczenie zawodowe

35 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

35 lat

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
rtm W.Pileckiego 26
97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
OKZiJ Labora ul.rtm W.Pileckiego 26 97400 Bełchatów

Warunki logistyczne:

