Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. C
oraz kwalifikacja wstępna
przyśpieszona kat. D- egzaminy do
usługi 2020/03/09/27851/540649DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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

2020/05/23/27851/572270

Cena netto

430,00 zł

Cena brutto

430,00 zł

Cena netto za godzinę

430,00 zł

Cena brutto za
godzinę

430,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

1

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-06-22

Termin zakończenia
usługi

2020-12-14

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-05-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-12-14

Maksymalna liczba uczestników

35

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 kat. D z kat. C- 40 godz. (zajęcia
praktyczne)

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 dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami. 2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym. 3.Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w
sprawie szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta powiatu/Prezydent miasta
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

Przedsiębiorstwo - Produkcyjno Handlowo - Usługowe "DUET" Robert
Bęben

Osoba do kontaktu

Sebastian Bęben

E-mail

kontakt@oskduet.krosno.pl

Telefon

696 840 014

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D”
jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy autobusu kat. D. Uczestnik
posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo
Jazdy kat. D oraz kwalifikację w zakresie kat. D. Wiedza- zna i rozumie podstawowe fakty, zasady,
procesy, pojęcia ogólne i zależności związane z kierowaniem pojazdem kat. D, zależności związane z
wykonywaniem usług przewozowych oraz ze współpracą z klientami w tym obszarze pracy.
Umiejętności- wykonuje proste zadania związane z kierowaniem kierowaniem pojazdem kat. D
zgodnie z zasadami oraz według określonej w przedsiębiorstwie instrukcji, wykonuje proste zadania
związane z wykonywaniem usług przewozowych, według określonej instrukcji, w częściowo
zmiennych warunkach. Kompetencje społeczne: -ponosi odpowiedzialność za realizację zadań
przewozowych, -dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc autobus, -pracuje
samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współprace w zorganizowanych warunkach,
-potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować
odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zajęcia praktyczne- prawo jazdy kat. D- 40 godzin
Zajęcia praktyczne- kwalifikacja kat. D- 10 godzin
Zajęcie teoretyczne- kwalifikacja kat. D- 130 godzin.

Część teoretyczna oraz praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i
godziny prowadzonych zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu
Świadczącego Usługi Rozwojowe.
Harmonogram zajęć teoretycznych oraz praktycznych jest planowany odpowiednio z każdym
uczestnikiem kursu z uwagi na to, że zajęcia odbywają się indywidualnie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Uzyskanie uprawnień w zakresie kierowania pojazdami kat. D oraz kwalifikacji do przewozu osób.
-"Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu
odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy”. W zakresie tego elementu szkolenia
uczestnik zostanie przygotowany do sprawdzenia:
poziom oleju w silniku,
poziom płynu chłodzącego,
poziom płynu hamulcowego,
poziom płynu w spryskiwaczach,
działanie sygnału dźwiękowego,
działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
działanie świateł mijania,
działanie świateł drogowych,
działanie świateł hamowania „STOP”,
działanie świateł cofania,
działanie świateł kierunkowskazów,
działanie świateł awaryjnych,
działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

-"Zadania na placu manewrowym polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu" W zakresie tego
elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia pojazdu:
ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem),
parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem),
parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem),
zawracanie,
ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
-"Zadania w ruchu drogowym polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu w ruchu miejskim"
W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia
pojazdu:
prowadzenie pojazdu w ruchu miejskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu
Kwalifikacyjnego w zakresie kat. D:
-"Absolwent części teoretycznej kursu kwalifikacyjnego po jego zakończeniu powinien mieć wiedzę oraz
umiejętności w zakresie racjonalnej i bezpiecznej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla
pojazdów kategorii D, D1, D+E, D1+E. Nieobca mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w
aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w
środowisku pracy. Zdobyta przez absolwenta wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w
warunkach ćwiczeń praktycznych."
-"Absolwent części praktycznej kursu kwaliﬁkacyjnego i wszystkich zawartych w nich bloków
teoretycznych spełni wymagania postawione w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1
kwiet-nia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz.
314 z późn. zmianami)."

Grupa docelowa
Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako
kierowca autobusu oraz posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami kat. D

Opis warunków uczestnictwa
-Prawo jazdy kat. C
-Profil Kandydata na Kierowcę

Informacje dodatkowe
Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy prowadzone są przez:
-Ryszard Pałka, Stanisław Węgrzyn, Marek Biedroń, Jan Gradowicz.

Zajęcia teoretyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez:
-Robert Bęben, Sebastian Bęben, Andrzej Szul, Janusz Szul, Sebastian Praisnar, Aneta Czekaj, Barbara
Furman, Anna Dybaś

Zajęcia praktyczne z zakresu kwaliﬁkacji prowadzone są przez Instruktora Doskonalenia Techniki Jazdy
oraz przez instruktorów, którzy prawdzą zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy.

Cena usługi to koszty walidacji tj.:
-egzamin: teoretyczny kat. D- 30zł, praktyczny kat. D- 200zł,
-egzamin kwalifikacyjny- 200zł.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia

2020-09-14

09:00

10:00

1:00

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Robert Bęben

Obszar specjalizacji

Organizacja szkolenia.

Doświadczenie zawodowe

Właściciel, Kierownik OSK.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Naftowa 18
38-400 Krosno, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców
DUET
Robert Bęben, 38-400 Krosno ul. Naftowa
18

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

