Prawo jazdy kategorii C+E
Usługa archiwalna
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

2020/06/03/11496/578058

Cena netto

2 245,00 zł

Cena brutto

2 245,00 zł

Cena netto za godzinę

89,80 zł

Cena brutto za
godzinę

89,80

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

25

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-06-08

Termin zakończenia
usługi

2020-07-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-06-03

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-06-07

Maksymalna liczba uczestników

2

Kategoria główna 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?

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?
Egzamin Państwowy w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
URZĄD MIASTA , GMINY
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Nie
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

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKREGOWY
ZESPÓŁ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

Osoba do kontaktu

Anna Gomułka

E-mail

jelenia.gora@pzm.pl

Cel usługi

Telefon

665727006

Cel edukacyjny
Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie
kat. C+E, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zajęcia teoretyczne : 0 h Zajęcia praktyczne : 25 h

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami na
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.09.2016 w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Grupa docelowa
Posiadanie prawa jazdy kat. B .C Ukończone 21 lat.

Opis warunków uczestnictwa
Badania lekarskie i psychologiczne do kat. C+E ( we łasnym zakresie ) jedno zdjęcie , uzyskanie z
wydziału komunikacji PKK ( Profilu Kandydata na Kierowcę na kat. C+E )

Informacje dodatkowe
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od
08,06,2020 do 07,07.2020. Szczegółowe dni i godziny dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po
stronie podmiotu świadczącego usuługi rozwojowe .

Harmonogram
LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

SPOTKANIE
ORGANIZACYJNE

2020-06-08

10:00

11:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Janusz Zapora

Obszar specjalizacji

bezpieczeństwo ruchu drogowego i technika
jazdy

Doświadczenie zawodowe

30 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

10 lat

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Wolności 57
58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Teoria : ul.Wolności 57 58-500 Jelenia
Góra Realizacja zajęć praktycznych ( nauka
jazdy ) dostosowana indywidualnie do
każdego uczestnika szkolenia

Warunki logistyczne:

