Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona
Kierunek Kariera Zawodowa
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/02/11/32541/529649

Cena netto

2 820,00 zł

Cena brutto

2 820,00 zł

Cena netto za godzinę

15,00 zł

Cena brutto za
godzinę

15,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

188

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-02

Termin zakończenia
usługi

2020-06-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-28

Maksymalna liczba uczestników

6

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

Prawa jazdy kat.AM,A1,A2,A,B,B+E,C,C+E

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?
Nie
Czy dokument potwierdza uprawnienia do
wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw.
uprawnienia stanowiskowe, np.: operator
koparki) i został wydany po przeprowadzeniu
walidacji?
Nie
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego
wypracowano system walidacji i certyfikowania
efektów uczenia się na poziomie
międzynarodowym (lista zidentyfikowanych
certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Po zakończonym kursie uczestnik projektu
podchodzi do egzaminów państwowych na
prawo jazdy , po zdaniu których uzyskuje
dokument prawa jazdy wydawany przez
Prezydenta Miasta Krakowa lub Starostę
Powiatowego - na postawie Ustawy z dnia
05.01.2011 r. o Kierujących pojazdami Dz.U.
2011 Nr 30 Poz.151
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Prezydent Miasta Krakowa , Starosta Powiatowy
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

Konrad Jazgar I.Firma Orzeł Ośrodek
Szkolenia Kierowców II. Spedycja
Transport Międzynarodowy ,,WORD''

Osoba do kontaktu

weronika stachowicz

E-mail

orzelruczaj@gmail.com

Telefon

502-910-902

Cel usługi
Cel edukacyjny
Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Ośrodek Szkolenia Kierowców Orzeł
istnieje na rynku od 1996 roku,
dla ośrodka zawsze najważniejsza jest
jakość i zdawalność co pokazują
statystyki zdawalności od lat.
kurs zawiera: Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze zajęcia
teoretyczne 174 godzin (130 godzin zegarowych)
prowadzone jako wykład i ćwiczenia pod nadzorem
trenera/wykładowcy, przy użyciu komputera i
specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces
kształcenia – prowadzone w sali ośrodka szkolenia
(elearning). Oprogramowanie to zapewnia:

1) przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego
identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej
postępów w nauce
2) przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym
programem szkolenia
3) zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność
prowadzonych zajęć
4) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po
każdym module szkolenia oraz zabezpieczenie przed
ingerencją w jego wynik
5) możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po
uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu
sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w pkt 4) zajęcia
praktyczne 11 godziny (8 godzin zegarowych)
przeprowadzane będą na drogach w Krakowie i okolicach
oraz na placu manewrowym zajęcia praktyczne w
warunkach specjalnych 3 godziny (2godziny zegarowe)
płyta poślizgowa Nasz ośrodek zobowiązuje się do
zorganizowania i przeprowadzenia Egzaminu końcowego
zwanego dalej TESTEM KWALIFIKACYJNYM. W przypadku
otrzymania wyniku negatywnego z testu kwalifikacyjnego
w pierwszym terminie, osoba może przystąpić ponownie do
egzaminu organizowanego w naszym ośrodku po
wniesieniu dodatkowej opłaty za każdy kolejny egzamin
(opłata poza systemem bonów szkoleniowych)
Tematy zajęć:
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
Temat 1.1 Poznanie charakterystyk układu przeniesienia
napędu w celu jego optymalnego wykorzystania panowania
nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i
zapobiegania awariom
Temat 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu

działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu
zapewnienia
Temat 1.3.Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z
wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego
użytkowania pojazdu
Temat 1.4 Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz
jazda w warunkach specjalnych
2. Stosowanie przepisów
Temat 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych
dotyczących transportu drogowego i rządzących w nim
zasad
Temat 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz
towarów
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia,
ruchu drogowego i środowiska
Temat 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia
wypadkami na drodze i w pracy
Temat 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i
przemytowi nielegalnych imigrantów
Temat 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom
fizycznym
Temat 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji
fizycznych i psychicznych
Temat 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych,
zachowanie w sytuacjach krytycznych
Temat 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób
poprawiający wizerunek przewoźnika
Temat 3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych
dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Przygotowanie do egzaminu państwowego oraz
zdobycie uprawnienia do wykonywania zawodu
kierowcy na pojazdach kategorii C, C1, C+E,
C1+E. - Nabycie wiedzy w zakresie zachowań
umożliwiających bezpieczne i zgodne z
przepisami kierowanie pojazdem oraz
wykonywanie zawodu kierowcy - Zdobycie
wiedzy o obowiązujących na terenie kraju
przepisach i regulacjach mających wpływ na
wykonywanie zawodu zgodnie z literą
polskiego prawa i obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa Nabycie wiedzy związane z
kierowaniem samochodu ciężarowego zgodnie
z zasadami i przepisami, w szczególności: stosować obowiązujące akty prawne dotyczące
wykonywania przewozów drogowych. - dbać o
prawidłowe zabezpieczenie ładunku - zapewnić
pasażerom komfortu i bezpieczeństwa w
różnych aspektach - właściwie wykorzystanie
infrastrukturę w tym m.in. drogi
komunikacyjne zastrzeżone dla konkretnych
uczestników ruchu Absolwent poprzez
uczestnictwo w szkoleniu rozwinie swoje
kompetencje społeczne: - warunkujące
efektywność radzenia sobie w sytuacjach
związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy
- oceniał swoje działania oraz ponosił
odpowiedzialność za ich skutki.

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest dla osób, które ukończyły 21 lat.
" Usługa również adresowana dla uczestników projektu
Kierunek Kariera Zawodowa"a Zawodowa warunkiem
uczestnictwa jest przystąpienie do egzaminu państwowego"
Opis warunków uczestnictwa

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może
przystąpić osoba która na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: - przebywa co
najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi
osobiste lub zawodowe, albo - studiuje od co
najmniej sześciu miesięcy i przedstawi
zaświadczenie potwierdzające ten fakt; - oraz
niebędąca obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, mająca
zamiar wykonywać przewozy na rzecz
podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. - uczestnik kursu
ukończył/a 21 lat - przed rozpoczęcia kursu
uczestnik musi złożyć kopię: aktualnych badań
lekarskich ( Zaświadczenie lekarskie)
stosowane do przepisów art. 43 pkt.2 oraz art.
229 par. 4 Kodeksu pracy oraz art. 39 j art. 39
m ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie
drogowym aktualnych badań psychologicznych
( Orzeczenie psychologiczne) na podstawie art.
39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym " Dla uczestników
projektu Kierunek Kariera Zawodowa

warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do
egzaminu państwowego
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe - uczestnik kursu
ukończył/a 21 lat - przed rozpoczęcia kursu
uczestnik musi złożyć kopię: aktualnych badań
lekarskich ( Zaświadczenie lekarskie)
stosowane do przepisów art. 43 pkt.2 oraz art.
229 par. 4 Kodeksu pracy oraz art. 39 j art. 39
m ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie
drogowym aktualnych badań psychologicznych
( Orzeczenie psychologiczne) na podstawie art.
39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym " Dla uczestników
projektu Kierunek Kariera Zawodowa
warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do
egzaminu państwowego"
Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-02

10:00

17:00

7:00

2

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-03

12:00

18:00

6:00

3

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-04

12:00

18:00

6:00

4

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-05

12:00

18:00

6:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

5

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-06

12:00

18:00

6:00

6

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-09

12:00

18:00

6:00

7

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-10

12:00

18:00

6:00

8

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-11

12:00

18:00

6:00

9

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-12

12:00

18:00

6:00

10

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-13

12:00

18:00

6:00

11

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-16

12:00

18:00

6:00

12

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-17

12:00

18:00

6:00

13

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-18

12:00

18:00

6:00

14

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-19

12:00

18:00

6:00

15

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-20

12:00

18:00

6:00

16

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-23

12:00

18:00

6:00

17

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-24

12:00

18:00

6:00

18

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-25

12:00

18:00

6:00

19

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-26

12:00

18:00

6:00

20

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-27

12:00

18:00

6:00

21

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-30

12:00

18:00

6:00

22

Zajęcia Teoretyczne

2020-03-31

12:00

15:00

3:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Konrad Jazgar

Imię i nazwisko

Włodzimierz Mrozicki

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Patryk Jazgar

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Młyńska-Boczna 11
31-470 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Pierwsze Zajęcia Odbyły sie 2.03.2020r na
ul. Młyńskiej Bocznej 11 Kolejne będa na ul
. Beskidzkiej 30 od godz 12:00 do 18:00

Warunki logistyczne:

