Kurs prawa jazdy kat. B+E
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

2020/02/26/12333/536415

Cena netto

1 900,00 zł

Cena brutto

1 900,00 zł

Cena netto za godzinę

126,67 zł

Cena brutto za
godzinę

126,67

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

15

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-06

Termin zakończenia
usługi

2020-08-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-26

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-30

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe 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. kat. B+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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Szał Szczepan Adam Łagoda

Osoba do kontaktu

Szczepan Adam
Łagoda

E-mail

osk.szal@wp.pl

Telefon

857460571

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik kursu nabywa umiejętności prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, (z wyjątkiem autobusu i motocykla) łącznie z
przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5 t. Dane umiejętności i
wiedza zostaną wykorzystane na państwowym egzaminie praktycznym w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego. Pozytywny wynik egzaminu daje uprawnienia do prowadzenia zestawu pojazdów
przeznaczonych do kat. B+E, co pozawala poszerzyć swoje możliwości na rynku pracy.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szczegółowy program szkolenia
dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
kat. B+E
Lp.

Dział

Temat

1.1 Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie
stanu technicznego podstawowych elementów
pojazdu
odpowiedzialnych
bezpośrednio
za
bezpieczeństwo jazdy
1.

Plac manewrowy

1.2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu
do przodu i tyłu
1.3 Parkowanie skośne
1.4 Parkowanie prostopadłe
1.6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
2.1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2.2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi
o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów
ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia
i spadki,
prędkości

obniżone

i

podwyższone

dopuszczalne

2.3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o
różnej
liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,
obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
2.4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie
wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
2.5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne
2.6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami
ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
2.7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
2.8 Przejazd przez
odbywa się

skrzyżowania, na których ruch

wokół wyspy
2.9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe*)
2.10 Przejazd przez przejścia dla pieszych
2.14 Przejazd przez tunel*)

2.

Ruch drogowy

2.15 Przejazd
kolejowe*)
2.16 Przejazd
autobusowego

przez
obok

torowisko
przystanku

tramwajowe**)

tramwajowego**) i

2.17 Wykonanie manewru wyprzedzania
2.18 Wykonanie manewru omijania

i

2.19 Wykonanie manewru wymijania
2.20 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
2.21 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo
2.22 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo
2.23 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
2.25 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do
zatrzymania we wskazanym miejscu
2.26 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych
2.27 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej
jazdy
2.28 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas
hamowania – stosowanie hamowania silnikiem
*) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez
torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub
tunel, położone w odległości
większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka
szkolenia kierowców, dokonuje instruktor, biorąc pod
uwagę w szczególności: przeciętny
czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w
ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz mozliwość przystapienia do egzaminu praktycznego
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
Po zdanym egzaminie uczestnik dostaje uprawnień do prowadzenia pojazdów w zakresie kat. B+E

Grupa docelowa
Osoby posiadające prawo jazdy kat. B

Opis warunków uczestnictwa
Posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdem na kat. B+E
Przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi
osobiste lub zawodowe.
Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Informacje dodatkowe
Szkolenie obejmuje 15 godzin zajęć praktycznych ustalanych indywidualnie przez instruktora z
kursantem

Harmonogram
LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Spotkanie
organizacyjne

2020-04-06

16:00

16:00

0:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Daniel Grygorczuk

Obszar specjalizacji

Szkolenie kandydatów na kierowcę w zakresie
prawa jazdy kat. B,B+E,C,C+E,D

Doświadczenie zawodowe

Praca na stanowisku instruktora nauki jazdy od
2008 r. do chwili obecnej

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Paweł Łagoda

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

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

Kamil Szmigielski

Lokalizacja usługi
Adres:
Lipowa 4/228
15-427 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

