KURSY AKTUALNIE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM - stan na 09.08.2019r.
Lp.

Nazwa i zakres szkolenia

Instytucja
szkoleniowa

Termin kursu,
źródło
finansowania

Liczba godzin

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu
potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

1

Kurs prawa jazdy kat. D oraz
kwalifikacji wstępnej lub wstępnej
przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D.

Szkolenie
kierowców –
nauka jazdy
GRZEGORZ
HOŁOWCZAK, z
siedzibą w: 34240 Jordanów, ul.
Rynek 18 A

03.06.2019 r.
- 30.112019 r.

kurs prawa jazdy kat
D 60-80 / h

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- osoby uprawnione, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Zakopanem - osoby posiadające predyspozycje do
wykonywania zawodu
-posiadanie zaświadczenia lekarskiego
o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy
autobusu,
- posiadanie PKK (Profil
Kandydata na Kierowcę),
- ukończone 24 lata w przypadku prawa jazdy kat. D,
- ukończone 23 lata w przypadku kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej dla pr.jazdy kat. D,
- ukończone 21 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną
przyspieszoną dla pr. jazdy kat. D,
z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami
wykonującymi regularne przewozy osób na liniach
komunikacyjnych na trasie nie przekraczającej 50 km.
- prawo jazdy kat. B lub wyższe.

1) prawo jazdy kat. D,
2) świadectwo kwalifikacji zawodowej,
3) zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia
2012r.
w sprawie kształcenia
ustawicznego w ramach pozaszkolnych ( t.j. Dz.U.
2014, poz.622)

Szkolenie
kierowców –
nauka jazdy
GRZEGORZ
HOŁOWCZAK, z
siedzibą w: 34240 Jordanów, ul.
Rynek 18 A

03.06.2019 r.
- 30.112019 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- osoby uprawnione,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem
- osoby posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu,
- posiadanie PKK (Profil Kandydata na Kierowcę),
- posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy,
- ukończone 21 lat,
-ważne prawo jazdy kat. B lub wyższe.

1) prawo jazdy kat. C, C+E,
2) świadectwo kwalifikacji zawodowej,
3) zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:
- zasady zachowania ostrożności
i własciwej postawy w stosunku do
innych uczestników ruchu drogowego,
- budowa autobusu, głowne układy i
zespoły,
- odpowiedzialność i obowiazki
kierowcy względem pasażerów,
- technika jazdy autobusem,
- wpływ zmęczenia oraz leków
i
używek na prowadzenie pojzadu,
- część praktyczna- jazda autobusem.

2

Kurs prawa jazdy kat. C, C+E oraz
kurs kwalifikacji wstępnej lub
wstępnej przyspieszonej dla prawa
jazdy kat. C.
Zakres szkolenia:
- ogólne zasady ruchu drogowego,
- ogólne zasady budowy, eksploatacji i
utrzymania podstawowych układów
i użytkowania pojazdu
- jazda w ruchu miejskim
i poza nim.

Źródło
finansowania:
Fundusz
Pracy, RPO,
POWER

Źródło
finansowania:
Fundusz
Pracy,
POWER, RPO

kurs kwalifikacji
wstępnej
przyspieszonej dla
prawa jazdy kat.D 140
/h

kurs prawa jazdy kat
C,C+E 65 / h
kurs kwalifikacji
wstępnej
przyspieszonej dla
prawa jazdy kat.C :
140 / h

