PODSTAWOWY KURS NA PRZEWÓZ
RZECZY
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

2020/01/29/39380/522944

Cena netto

3 600,00 zł

Cena brutto

3 600,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-03

Termin zakończenia
usługi

2020-02-17

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-30

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-02

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna 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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Edukacji Turbo Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Sebastian
Chmielewski

E-mail

info@turbo.auto.pl

Telefon

733907707

Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs prowadzi do nabycia kompetencji niezbędnych do zrealizowania części specjalistycznej

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Cześć podstawowa obejmuje następujące bloki programowe:
Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania
– Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem techniki samochodowej i
bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa w ruchu drogowym, porządku, zużycia paliwa,
olejów oraz eksploatacji pojazdu od znajomości zasad funkcjonowania poszczególnych urządzeń
pojazdu.
Blok 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu
w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom –
Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem funkcjonowania urządzeń
bezpieczeństwa czynnego samochodu i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa w
ruchu drogowym od znajomości zasad funkcjonowania tego rodzaju urządzeń.

Blok 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim
zasad – Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z wpływem transportu drogowego na Informacje o
podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze bezpieczeństwo i
porządek w ruchu drogowym, ekologię, natężenie w ruchu drogowym, infrastrukturę nie tylko drogową.
Blok 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem problematyki bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, znaczenia proﬁlaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odróżnienia proﬁlaktyki od
prewencji

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent kursu po jego zakończeniu uzyska wiedzę oraz umiejętności w zakresie racjonalnej i
bezpiecznej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla pojazdów kategorii C, C1, C+E, C1+E.
Nieobca mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i
środowiska, umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w środowisku pracy. Zdobyta wiedza
pozwoli mu na zrealizowanie części specjalistycznej szkolenia.

Grupa docelowa
- 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.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Wykład 1

2020-02-03

16:00

22:00

6:00

2

Wykład 2

2020-02-04

16:00

22:00

6:00

3

Wykład 3

2020-02-06

16:00

22:00

6:00

4

Wykład 4

2020-02-07

16:00

22:00

6:00

5

Wykład 5

2020-02-09

08:00

14:00

6:00

6

Wykład 6

2020-02-12

16:00

22:00

6:00

7

Wykład 7

2020-02-13

16:00

22:00

6:00

8

Wykład 8

2020-02-14

16:00

22:00

6:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

9

Wykład 9

2020-02-16

08:00

14:00

6:00

10

Wykład 10

2020-02-17

16:00

22:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Robert Chmielewski

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Zamkowa 3/5
95-200 Pabianice, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

