Prawo Jazdy Kat.C KIERUNEK
KARIERA, 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

2020/02/26/17247/536290

Cena netto

2 700,00 zł

Cena brutto

2 700,00 zł

Cena netto za godzinę

45,00 zł

Cena brutto za
godzinę

45,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-02

Termin zakończenia
usługi

2020-07-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-26

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-01

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której
mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)

Zakres tematyczny

kurs "prawa jazdy kategorii C" 50godz

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

Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk
Wojdon

Osoba do kontaktu

Kinga Wiatr

E-mail

oskwiraz.tarnow@wp.pl

Telefon

14 696 69 29

Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego, poruszania się po placu manewrowym
oraz mieście oraz poza obszarem zabudowanym, samochodem ciężarowym. Zdobycie wiedzy i
umiejętności pozwalającej uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
20 godzin części teoretycznej ( 45 minutowe zajęcia )- w tym: ogólne przepisy ruchu drogowego i
Kodeksu drogowego.
Znajomości Pierwszej Pomocy, budowy pojazdów i przepisów obowiązujących kierowców zawodowych
w tym: obowiązkowa dokumentacja dla Kierowców Zawodowych oraz czas pracy kierowcy.
30 godzin części praktycznej(60 minutowe zajęcia)/ 40 godzin ( 45 minutowe zajęcia) - w tym: jazda w
ruchu mIejskim z uwzględnieniem tras egzaminacyjnych; plac manawrowy z uwzględnieniem wszystkich
obowiązkowych zadań egzaminacyjnych; obsługa pojazdu; doskonalenie techniki jazdy.
Jazdy do uzgodnienia indywidualnie z kursantem.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Przygotowanie do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego prawa jazdy kat. C.

Grupa docelowa

Kurs prawa jazdy kat.C skierowany jest dla osób które ukończyły 21 lat lub 20 lat i 9 miesięcy,
pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe.
Usługa szkoleniowa kierowana jest również do uczestników projektu "Kierunek Kariera","Kierunek
Kariera Zawodowa",mBony

Opis warunków uczestnictwa
- Minimalny wiek 21 lat lub 20 lat i 9 miesięcy.
- Uzyskanie Proﬁlu Kandydata na Kierowcę. W celu wyrobienia PKK należy uzyskać orzeczenie
psychologiczne od psychologa transportu i orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do
wydawania zaświadczeń dla kierowców. Z powyższymi dokumentami i jednym zdjęciemna wprost,
należy się udać do Wydziału Komunikacji przynależnego zewzgledu na miejsce zamieszkania - Urząd
Miasta lub Starostwo.
- Po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania MORD,
- Egzamin państwowy nie jest ﬁnansowany ze środków projektu 'Kierunek Kariera", "Kierunek Kariera
Zawodowa" (opłata za egzamin teoretyczny 30zł i praktyczny 200zł).

Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług w ramach projektu Kierunek Kariera/Kierunek
Kariera Zawodowa,mBony.
Instytucja Walidująca: WORD/MORD (egzamin kat.C - 30zł- teoria, 200zł-praktyka) - egzamin płatny poza
systemem bonowym
Instytucja Certyfikująca : Urząd Miasta/ Starostwo (100,50zł) - poza systemem bonowym
Dodatkowe osoby prowadzące: Toczyński Marek, Juszczyk Paweł.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne

2020-03-02

15:00

19:00

4:00

2

Zajęcia teoretyczne

2020-03-03

15:00

19:00

4:00

3

Zajęcia teoretyczne

2020-03-04

15:00

19:00

4:00

4

Zajęcia teoretyczne

2020-03-05

15:00

19:00

4:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Eryk Wojdon

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Karol Szczur

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Tomasz Pacana

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Okrężna 4a/128
33-104 Tarnów, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Miasto Tarnów z uwzględnieniem tras
egzaminacyjnych oraz plac manewrowy.

Warunki logistyczne:

