Kwalifikacja wstępna przyspieszona
uzupełniająca 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

2020/02/24/28256/535312

Cena netto

1 600,00 zł

Cena brutto

1 600,00 zł

Cena netto za godzinę

45,71 zł

Cena brutto za
godzinę

45,71

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

35

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-05-14

Termin zakończenia
usługi

2020-06-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-14

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe 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

Ośrodek Szkolenia Kandydatów na
Kierowców Robert Prosianowski

Osoba do kontaktu

Robert
Prosianowski

E-mail

robert.p13@onet.eu

Telefon

+48506051504

Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji zawodowych celem zwiększenia liczby usług o 2%, zwiększenia liczby
kontrahentów o 2 % oraz zwiększenia przychodu od sprzedaży o 2 % w przeciągu roku od
zakończenia usługi rozwojowej.

Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończonym szkoleniu będzie posiadał uporządkowana wiedzę z zakresu zagadnień
dotyczących transportu drogowego rzeczy oraz praktyczne umiejętności z zakresu zaawansowanej
jazdy. Po zakończeniu udziału w usłudze będzie mógł przystąpić do egzaminu zdawanego przed
Komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego. Uczestnik podniesie także swoje kompetencje
społeczne, poprzez proces uczenia się, zdolność kształtowania własnego rozwoju nabędzie
umiejętność odpowiedzialnego przestrzegania zasad i norm panujących w transporcie drogowym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie
prowadzone jest metodą e-learingu. Metoda ta wykorzystuje nowoczesne techniki
nauczania, umożliwiając osobie szkolonej
korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też
bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Oferowany kurs podzielony jest na bloki
tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez

kursanta. Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryﬁkacyjny, który
umożliwia ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście
do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant powinien dysponować
wiedzą umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.
Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:
- 32,5 godzin zajęć teoretycznych
- 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
Zajęcia teoretyczne prowadzone metodą e-learingu ustalane są indywidualnie od 14.05.2020 do
20.06.2020 Na zajęcia należy przychodzić do ośrodka szkolenia. Maksymalny czas wykonywania zajęć
teoretycznych metodą e-learingową to 1 miesiąc od daty pierwszego logowania w systemie elearingowym. Od poniedziałku do piątku można korzystać z Sali komputerowej ośrodka w godzinach
8:00 do 20:00. Natomiast w sobotę i niedzielą w godzinach od 8:00 do 15:00

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał uporządkowana wiedzę z zakresu zagadnień
związanych z wykonywaniem transportu drogowego rzeczy
i wykonywaniem pracy kierowcy
zawodowego. Ukończenie kursu z kwaliﬁkacji umożliwi kursantowi przystąpienie do egzaminu
państwowego zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego.
Uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa, stosowania przepisów, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i
środowiska.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby, które ukończyły kurs kwaliﬁkacji wstępnej lub kwaliﬁkacji wstępnej
przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. D1, D1+E, D,D+E i chcą rozszerzyc swoje
yuprawnienia w zakresie przewozu rzeczy.

Opis warunków uczestnictwa
Aby przystąpić do kursu kursant musi także przebywać co najmniej 185 dni w roku na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować od co najmniej
sześciu miesięcy ( wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt), lub musi mieć zamiar
wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
przy czym nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Kursant nie może mieć
przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Grupę docelową stanowią osoby, które ukończyły kurs kwaliﬁkacji wstępnej lub kwaliﬁkacji wstępnej
przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. D1, D1+E, D,D+E i chcą rozszerzyć swoje
uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy.

Materiały dydaktyczne
Podręcznik do kwalifikacji wstępnej.

Informacje dodatkowe
Część teoretyczna prowadzona jest metodą e-learingu. Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z
uczestnikiem usługi po zakończonym szkoleniu teoretycznym.. Szczegółowe dni i godziny części
praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego
Usługi Rozwoje.
Przed rozpoczęciem kursu kandydat zobowiązany jest :
- przeprowadzić badania lekarskie
- przeprowadzić badania psychologiczne
Dofinansowaniu nie podlegają badania lekarskie , badania psychologiczne oraz egzamin państwowy.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-0514

15:00

20:00

5:00

Zajęcia e-learingowe

2020-0515

15:00

20:00

5:00

3

Zajęcia e-learingowe

2020-0516

08:00

13:00

5:00

4

Zajęcia e-learingowe

2020-0518

15:00

20:00

5:00

5

Zajęcia e-learingowe

2020-0519

15:00

20:00

5:00

6

Zajęcia e-learingowe

2020-0520

15:00

20:00

5:00

7

Zajęcia praktyczne

2020-0521

08:00

10:30

2:30

8

Zajęcia e-learingowe

2020-0522

15:00

17:30

2:30

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zajęcia e-learingowe - zajęcia
teoretyczne prowadzone są metodą elearingu ustalane są indywidualnie

2

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Robert Prosianowski

Obszar specjalizacji

Uprawnienia instruktora na kat. A,B,C,D,E,
kwalifikacja C,D

Doświadczenie zawodowe

10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń

Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Marcin Prosianowski

Obszar specjalizacji

Wykładowca kwalifikacje C,D

Doświadczenie zawodowe

5 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

5 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Powstańców Śląskich 2/7
34-300 Żywiec, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 3

Warunki logistyczne:
Wi-fi

