Prawo jazdy kat. D po B / Kierunek
Kariera Zawodowa / MBON
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

2020/02/01/22354/524671

Cena netto

5 037,00 zł

Cena brutto

5 037,00 zł

Cena netto za godzinę

43,80 zł

Cena brutto za
godzinę

43,80

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

115

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-07

Termin zakończenia
usługi

2020-06-27

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-01

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-05

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe KU

Usługi

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

Kurs prawa 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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta
Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

Osoba do kontaktu

Marta Zabiegaj

E-mail

biuro@luz.krakow.pl

Telefon

+48501421996

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podejście do egzaminu
państwowego na prawo jazdy kat. D Autobusu. Podczas trwania kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z
zakresu: przygotowania i obsługi autobusu do jazdy, budowy i eksploatacji autobusu, przepisów
ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przewozu osób, przepisów dotyczących transportu osób na
liniach miejskich i turystycznych w kraju i na trasach międzynarodowych, czasu pracy kierowców,
odpowiedzialności kierowcy zawodowego, wiedzę dot. prawidłowego reagowania w przypadku awarii
oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W trakcie
kursu uczestnik kursu nabędzie umiejętności: prowadzenia autobusu w ruchu drogowym oraz
podczas różnego rodzaju manewrów, opanuje czynności kontrolno - obsługowe pojazdu,
umiejętność prawidłowego reagowania i udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
Ukończenie szkolenie przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych w zakresie: kultury
jazdy, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach związanych z prowadzeniem autobusu,
wzrost atrakcyjności i przydatności na rynku pracy, zdolność kształtowania własnego rozwoju,
uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym, osiągnięcie wyznaczonego celu poprzez
zakończony kurs, który daje możliwość podejścia do egzaminów państwowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zapraszamy do realizacji kursu na w ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ w
Krakowie
Kurs na prawo jazdy kat. D po B zawiera:

30 godz lekcyjnych teorii (45 min) = 22,30 godz. zegarowych
80 godz. lekcyjnych praktyki = 60 godz. zegarowych
1 godz. test sprawdzający wiedzę po zakończeniu zajęć teoretycznych, dopuszczający do jazd
1 godz. lekcyjna egz. wew teoretyczny
3 godz lekcyjna egz. wew praktyczny
Realizując kurs w Ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ
- przygotowujemy nie tylko do egzaminów państwowych na prawo jazdy
ale również do zawodu kierowcy pracującego w transporcie międzynarodowym,
W ramach zajęć teoretycznych oferujemy również wykłady specjalistyczne dla każdej z kategorii prawa
jazdy skierowane dla kierowców zawodowych,
Zajęcia teoretyczne zawierają zagadnienia:
Przepisy ruchu drogowego
Systemy bezpieczeństwa w pojazdach
Technika jazdy, jazda w trudnych warunkach
Szczegółowe omówienie zagadnień z czasu pracy kierowcy
Obsługa tachografu - ćwiczenia praktyczne
kontrola kierowców zawodowych przez ITD
postępowanie mandatowe, jak zachować się podczas kolizji, wypadku drogowego - wykład
prowadzi Policjantka drogówki
jak zdać egzaminy za pierwszym razem - szczegółowe omówienie zadań i kryteriów
egzaminacyjnych
skuteczne metody pokonywania manewrów - porady praktyczne oraz filmy instruktażowe LUZ;
udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków
szczegółowe omówienie krakowskich skrzyżowań i tras egzaminacyjnych
przestrzeganie zasad i przepisów BHP
transport międzynarodowy
porady praktyczne - prowadzone przez kierowców zawodowych pracujących w transporcie
międzynarodowym
Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców:
wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu kierowców zawodowych,
Inspektor pracujący w Inspekcji Transportu Drogowego,
Policjanci ruchu drogowego,
Ratownicy medyczny,
Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowym jako
kierowcy Tirów
Instruktorzy - kierowcy autobusów pracujący na liniach miejskich i turystycznych w kraju i za
granicą.

Przebieg szkolenia teoretycznego:
Osoba szkolona wybierając i zapisując się na kurs poprzez Bazę Usług Rozwojowych akceptuje
również harmonogram kursu
Na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia kursu indywidualnego - dedykowanego
konkretnemu klientowi - dostosowując harmonogram zajęć teoretycznych do oczekiwań i
dyspozycyjności klienta.
Po zakończneniu zajęć teoretrycznych uczestnik szkolenia zalicza test sprawdzący wiedzę, który
dopuszcza do realizacji jazd szkoleniowych

Przebieg szkolenia praktycznego
Jazdy szkoleniowe ustalanie są:
indywidualnie z uczestnikiem usługi,
odbędą się po zakończeniu zajęć teroretycznych
po zaliczeniju testu sprawdzającego wiedzę
w terminach dogodnych dla klienta
realizacja jazd 7 dni w tygodniu
zakończnie jazd najpóźniej do dnia zakończenia usługi szkoleniowej opublikowanej w BUR
Po zakończeniu kursu uczestnik:
podchodzi do egzaminu wewnętrznego,
wypełnia ankietę oceniającą szkolenie,
przekazuje kod PIN , niezbędny do rozliczenia usługi szkoleniowej
w ciągu 7 dni ustala egzamin państwowy,
po pierwszym egzaminie w ciagu 3 dni przekazuje historię egzaminowania do biura LUZ
Szkolenie jest rozliczone w ramach przyznanych bonów szkoleniowych,
cena godziny szkoleniowej nieprzekracza 45 zł (3 bony)
Jeżeli uczestnik szkolenia posiada mniejszą ilość bonów - brakującą kwotę dopłaca najpóźniej przed
rozpoczęciem jazd szkolenowych.
Opłaty na poczet egzaminów i wydania dokumetu prawa jazdy pokrywa uczestnik szkolenia poza
systemem bonowym.
Opłaty egzaminacyjne:
30 zł - egzamin teoretyczny,
200 zł - egzamin praktyczny,
Opłaty za wydane dokumentu prawa jazdy:
100 zł - wydanie dokumentu prawa jazdy
0,50 zł - wpis do CEPiK
Dlaczego warto wybrać Ośrodek Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ
oferujemy kursy:
- kompleksowe z badaniami lekarskimi dla kierowców zawodowych,
- kursy przyspieszone i ekspresowe,
- kursy łączone np. kat. C z CE, C z D,
- kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i kwalifikacji uzupełniającej (kursy przewozu rzeczy i
osób)
- kursy indywidulane - dostosowane do możliwości czasowych klienta
pomagamy z formalnościami związanymi z realizacją kursów z Unii Europejskiej
pomagamy z formalnościami urzędowymi, dotyczącymi zyskania Profilu Kandydata na Kierowcę
kompleksowa organizacja kursów dla kierowców zawodowych: dostępność kursów na wózki
widłowe, HDS, szkolenia okresowe, kursy kwalifikacji
doświadczenie oraz wypracowane metody szkolenia
szkolimy ponad 30 lat - rozpoczęliśmy działalność w 1989 r. jako pierwszy prywatny ośrodek
szkolenia kierowców
wykwalifikowana kadra szkoleniowa
flota wykorzystywana do kursów kierowców zawodowych:
6 samochodów ciężarowych z przyczepą,
2 tandemy (samochód ciężarowy z przyczepą)
5 autobusów (z manualną i automatyczną skrzynią biegów)

Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowym,
jakość szkolenia potwierdzona akredytacją Kuratorium Oświaty,
Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2018 r.
Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2019 r.
Laureat Konkursu Orły Edukacji 2019 r.
Istnieje możliwość realizacji innych kursów zawodowych:
kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C, CE, D, DE,
szkolenia okresowego,
kursu prawa jazdy na każdą kategorię,
kurs na wózek widłowy,
kurs na HDS - hydrauliczny dźwig samochodowy.
Kursy kierowane do uczestników Projektu Kariera / Kariera Zawodowa / MBON
Zapisy na kurs:
wybór kursu w bazie BUR lub prześlemy link do właściwego kursu,
w formularzu zapisu na usługę proszę wybrać ID w zależności od usługi na którą dokonuje się
zapisu (rozwijając listę „brak wsparcia”)
kursy z Kierunku Kariera – ID końcówka WKK
kursy z Kierunku Kariera Zawodowa – ID końcówka WZ
uzupełnienie danych niezbędnych do rozliczenia usługi:
dane adresowe do faktury,
dane dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego oraz wykonywanego zawodu
Służymy pomo
Brak ID, danych
szkoleniowymi

adresowych

–

to

brak

możliwości

rozliczenia

usługi

bonami

Zapraszamy do realizacji kursów w naszym ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ.
Dołożymy wszelkich starań aby realizacja kursu spełniła Państwa oczekiwania.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po zakończnym kursie uczestnik szkolenia jest profesjonalne przygotowany do egzaminu
państwowego kat. D,
uzyskuje wiedzę w zakresu:
przygotowania i obsługi autobusu,
przepisów ruchu drogowego,
czasu pracy kierowcy,
obsługi tachografów,
zasad przewozu osób
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach wypadków,
kierowania autobusem,
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków,
zachowania sie podczas kolizji, wypadku drogowego,
zasad odnoszących się do rodzaju wykonywanego transportu,
uzyskuje umiętności
bezpiecznego prowadzenia autobusu, zgodnie z obowiązujacymi przepisami ruchu drogowego,
wykonywania manewrów na palcu manewrowym i w ruchu ulicznym,

podejmowania działań w zakresie udzielania przellekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
umjętmość korzystania z tachografu,
wypełniania dokumentów wymaganych w krajowymi i międzynarodowym przewozie osób,
planowania tras przejazdu wykorzystując przepisy regulujace czas pacy i odpoczynku kierowców
czytania map drogowych.
uzyskuje kompetencje społeczne;
zdobycie wiedzy i umiejętności porusznia się autobusem w ruchu drogowym oraz wykonywania różnych
manewrów, opanowuje czynności kontrolno - obsługowe pojazdu,
będzie potraﬁł bezpiecznie
prowadzić pojazd po drogach krajowych i międzynarodowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
prawidłowo reagować w przypadku awarii pojazdu oraz samodzielnie podejmować decyzję w trakcie
jazdy i manewrów.
Uczestnik szkolenia po kursie podnosi kompetencje społeczne w zakresie
- kultury jazdy,
- prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym,
- prawidłowego reagowania, podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności w trakcie wykonywania
zadań przewozowych,
- udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
Ukończenie szkolenia przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych:
poprzez możliwość podejścia do egzaminu państwowego osiągniecie zamierzonego celu,
poszerzenie kwalifikacji - wzrost atrakcyjnosci i przydatności na rynku pracy,
zdolność kształtowania własnego rozwoju
uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Grupa docelowa
Kurs prawa jazdy kat.D skierowany jest dla osób które:
pragną podnosić swoje kompetencje zawodowe
ukończyły 23 lat i 9 miesięcy
posiadają prawo jazdy kat. B
Niezbędne formalności po rekrutacji w WUP lub MARR
1. wybór kursu – w tym celu zapraszamy na spotkania informacyjne:
poniedziałki,
czwartki,
piątki
godz.
18.00
–
siedziba
8/8
2. zamówienie bonów,
3. podpisanie umowy z WUP lub MARR,
4. dokonanie wpłaty własnej na wskazany nr konta w umowie,
5. wykonanie badań lekarskich - każdy czwartek siedziba LUZ
6. wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

LUZ

ul.

Opis warunków uczestnictwa
Przed zapisem kursu prosimy o przesłanie do naszego ośrodka :
- informacji o wyborze kursu lub kursów łączonych
- z jakiego projektu będzie realizowany kurs
- informacji o ilości przyznanych bonów
- kodu weryfikacyjnego potwierdzającego przyznanie bonów (nie dotyczy MBON)

M.

Skłodowskiej

- Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
Po dokonaniu wyboru kursu przygotujemy i opublikujemy kurs w Bazie - BUR
Zapisy na kurs:
- wybór kursu w bazie BUR lub prześlemy link do właściwego kursu,
- w formularzu zapisu na usługę proszę wybrać ID w zależności od usługi na którą dokonuje się zapisu
(rozwijając listę „brak wsparcia”)
- kursy z Kierunku Kariera Zawodowa – ID końcówka WZ
- uzupełnienie danych niezbędnych do rozliczenia usługi:
- dane adresowe do faktury,
- dane dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego oraz wykonywanego zawodu
Brak ID, danych adresowych – to brak możliwości rozliczenia usługi bonami
szkoleniowymi
Po dokonaniu zapisu na usługę szkoleniową i zweryﬁkowaniu wszystkich danych przez
nasz Ośrodek:
- kurs zostanie potwierdzony w Bazie BUR,
Służymy pomocą przy załatwianiu formalności urzędowych związanych z uzyskaniem PKK

Materiały dydaktyczne
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:
- podręcznik
- system e-learningowy z pełną baza pytań egzaminacyjnych przez okres trwania całego kursu z
możliwością przedłużenia do dnia zdania egzaminu z teorii.
Dodatkowe możliwości (poza systemem bonowym):
badania dla kierowców
uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę w urzędzie
pomoc w umówianiu egaminów państwowych
opłata za egzaminy państwowe
opłata za wydanie prawa jazdy
przyspieszenie kursu (expres)

Informacje dodatkowe
Część praktyczna jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się po zrealizowaniu
szkolenia teoretycznego i zaliczeniu testu sprawdzajacego wiedzę - do zakończenia usługi
szkoleniowej.
Kadra szkoleniowa OSK LUZ / pozostali wykładowcy:
MARTA ZABIEGAJ RAFAŁ ZABIEGAJ TADEUSZ SZEWCZYK MICHAŁ ŚLIWA JANUSZ KRUCZEK LESZEK
ŻELAZKO JANUSZ PIECH MARIUSZ ZYGUŁA ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI PIOTR KURNIK PIOTR BASTA
RYSZARD DWORACZEK ROBERT MARKOWICZ PAWEŁ CICHOŃ ARTUR KUBIK PRZEMYSŁAW SITARSKI
WŁODZIMIERZ SUDER MALWINA BANASIEWICZ TERESA HAMULEWICZ
BARTOSZ RAŹNY, JADWIGA
ROSOLAK MAGDALENA GOLEC
Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera", „Kierunek Kariera Zawodowa", "MBONY"

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Wykład

2020-02-07

17:00

20:00

3:00

2

Wkład

2020-02-08

08:30

13:00

4:30

3

Wykład

2020-02-14

17:00

20:00

3:00

4

Wykład

2020-02-15

09:30

14:00

4:30

5

Wykład

2020-02-21

17:00

20:00

3:00

6

Wykład

2020-02-29

08:30

13:00

4:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Rafał Zabiegaj

Obszar specjalizacji

instruktor i wykładowca nauki jazdy kat. A, A1, A2,
B, BE, C, CE, D

Doświadczenie zawodowe

Kierownik ośrodka nauki jazdy LUZ od 1996 r , W
zawodzie instruktora od ponad 30 lat.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzący zajęć: praktycznych jazdy kat B, C,
CE, D, kursu wózków widłowych, wykładów
teoretycznych dla kandydatów na kierowców i
instruktorów, szkoleń okresowych, Kursu
Kwalifikacji. Aktywny działacz społeczny w
organizacjach pozarządowych: Małopolskie
Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących
Kierowców, Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół
Kierowców, Ogólnopolska Izba gospodarcza
Ośrodków szkolenia Kierowców, Certyfikowany
Trener- wykładowca, Prowadzi: - zajęcia
teoretyczne i praktyczne kat AM, A1M A2, A, B, C,
CE, D - wykłady specjalistyczne oraz jazdy
szkoleniowe dla kierowców zawodowych w
ramach kursów kwalifikacji dla kierowców
zawodowych

Wykształcenie

Technikum mechaniczne

Imię i nazwisko

Piotr Kurnik

Obszar specjalizacji

instruktor i wykładowca nauki jazdy kat. B, BE, C,
CE, D, DE

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni Instruktor nauki jazdy kat B, C, CE oraz
kat D, Kierowca zawodowy kat. D na liniach
miejskich.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi: - zajęcia teoretyczne i praktyczne kat
B, C, CE, D - wykłady specjalistyczne oraz jazdy
szkoleniowe dla kierowców zawodowych w
ramach kursów kwalifikacji dla kierowców
zawodowych

Wykształcenie

technikum mechniczne

Imię i nazwisko

Janusz Kruczek

Obszar specjalizacji

instruktor i wykładowca nauki jazdy kat. A, A1, A2,
B, BE, C, CE, D

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie uprawnienia instruktora nauki jazdy
kat A, A1, A2, B, BE, C, CE, D

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi: - zajęcia teoretyczne i praktyczne kat
A, A1, A2, B, BE, C, CE, D - wykłady
specjalistyczne oraz jazdy szkoleniowe dla
kierowców zawodowych w ramach kursów
kwalifikacji dla kierowców zawodowych - aktywny
motocyklista, - uprawnienia Urzędu Dozoru
Technicznego w zakresie HDS, - uprawnienia
Urzędu Dozoru Technicznego na operatora
wózka widłowego,

Wykształcenie

średnie - techniczne

Lokalizacja usługi
Adres:
Marii Skłodowskiej-Curie 8/8
31-025 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
zajęcia
teoria
realizowane
są
M.Skłodowskiej
8/8
Kraków,
jazdy
praktyczne
realizowane
są
z
placu
manewrowego - ul. Igołomska 8 J , Kraków
oraz na terenie miasta Krakowa

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-ﬁ,Inne, Każdy uczestnik
podczas szkolenia teoretycznego może
korzystać z kawy, herbaty, wody

