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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

ZADANIE 1 – PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B  

                          DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1                                      

                          W STARACHOWICACH 

Nazwa kursu: Kurs prawa jazdy kat. B 

realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

instruktorów i wykładowców 

Liczba uczestników: 20 uczniów (2 grupy po 10 osób) 

Termin realizacji: I grupa (10 osób) - styczeń – czerwiec  2020 

II grupa (10 osób) - styczeń – czerwiec  2021 

 

Liczba godzin: Minimum  

30 godzin dydaktycznych/grupę - zajęcia teoretyczne stacjonarne 

30 godzin zegarowych/osobę - zajęcia praktyczne – nauka jazdy 

Miejsce realizacji: Zajęcia teoretyczne: miasto Starachowice – wymagane jest aby 

oferent posiadał zarejestrowany Ośrodek Szkolenia Kierowców 

(OSK) na terenie miasta Starachowice lub minimum zgłoszoną salę 

szkoleniową OSK. 

Zajęcia praktyczna: plac manewrowy na terenie powiatu 

starachowickiego, jazdy z uwzględnieniem miasta w którym będzie 

przeprowadzany egzamin praktyczny (Kielce, Ostrowiec 

Świętokrzyski lub Radom). 

 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu powinien obejmować: 

- część teoretyczna, m.in.: przepisy ruchu drogowego, 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pierwsza pomoc 

przedmedyczna, zagrożenia związane z ruchem drogowym, 

postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki kierowcy i 

posiadacza pojazdu 

- część praktyczna, m.in.: przygotowywanie się do jazdy, 

sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu 

odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z 

miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne, 

parkowanie prostopadłe, ruszanie z miejsca do przodu na 

wzniesieniu, poruszanie się w ruchu drogowym 

Forma i częstotliwość zajęć: Zajęcia powinny być realizowane w dni robocze (pon-pt – po 

zajęciach lekcyjnych uczestników) lub w dni wolne od zajęć 

(weekendy, ferie, wakacje). Kurs wraz z egzaminami wewnętrznym        

i zewnętrznym (w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – 

WORD KIELCE, OT OSTROWIEC ŚW., WORD RADOM), 

powinien być zrealizowany w okresie:  

I grupa (10 osób) - do 30 czerwca 2020 

II grupa  (10 osób) - do 30 czerwca 2021 

 

W cenę kursu należy wliczyć: a) przygotowanie harmonogramu kursu, wg wzorów otrzymanych 

od Zamawiającego, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej 

min. dziennik, listy obecności itp. 

b) zapewnienie instruktora/-ów dysponującego/ych 

doświadczeniem i wiedzą w przedmiotowym zakresie, 

c) zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych wyposażonej 
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w odpowiednie środki dydaktyczne, 

d) zapewnienie pojazdu/pojazdów do realizacji zajęć 

praktycznych, 

e) zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do 

prawidłowej realizacji programu kursu, w tym min. notatnik, 

długopis, podręcznik/płyta CD,  

f) ubezpieczenie NNW w trakcie kursu i dojazdu na kurs,  

g) przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, (teoretycznego i 

praktycznego),  

h) wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, 

i) wsparcie uczestników w formalnościach/procedurach 

niezbędnych do ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu 

zewnętrznego  

Inne wsparcie w ramach projektu 

dla uczestników kursu 

Zamawiający zapewnia sfinansowanie: 

 

1) kosztu badania i uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - 20 osób 

2) kosztu egzaminu teoretycznego i praktycznego w 

Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla 20 osób 
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ZADANIE 2 – PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B  

                         DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 1 W STARACHOWICACH 

Nazwa kursu: Kurs prawa jazdy kat. B 

realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

instruktorów i wykładowców 

Liczba uczestników: 10 uczniów (1 grupa po 10 osób)  
Termin realizacji: I grupa (10 osób) - styczeń – czerwiec  2020  
Liczba godzin: Minimum 30 godzin dydaktycznych/grupę - zajęcia teoretyczne 

stacjonarne 

30 godzin zegarowych/osobę - zajęcia praktyczne – nauka jazdy 

Miejsce realizacji: Zajęcia teoretyczne: miasto Starachowice – wymagane jest aby 

oferent posiadał zarejestrowany Ośrodek Szkolenia Kierowców 

(OSK) na terenie miasta Starachowice lub minimum zgłoszoną salę 

szkoleniową OSK. 

Zajęcia praktyczna: plac manewrowy na terenie powiatu 

starachowickiego, jazdy z uwzględnieniem miasta w którym będzie 

przeprowadzany egzamin praktyczny (Kielce, Ostrowiec 

Świętokrzyski lub Radom). 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu powinien obejmować: 

- część teoretyczna, m.in.: przepisy ruchu drogowego, 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pierwsza pomoc 

przedmedyczna, zagrożenia związane z ruchem drogowym, 

postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki kierowcy i 

posiadacza pojazdu 

- część praktyczna, m.in.: przygotowywanie się do jazdy, 

sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu 

odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z 

miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne, 

parkowanie prostopadłe, ruszanie z miejsca do przodu na 

wzniesieniu, poruszanie się w ruchu drogowym 

Forma i częstotliwość zajęć: Zajęcia powinny być realizowane w dni robocze (pon-pt – po 

zajęciach lekcyjnych uczestników) lub w dni wolne od zajęć 

(weekendy, ferie, wakacje). Kurs wraz z egzaminami wewnętrznym       

i zewnętrznym (w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – 

WORD KIELCE, OT OSTROWIEC ŚW., WORD RADOM), 

powinien być zrealizowany w okresie:  

 

I grupa (10 osób) - do 30 czerwca 2020  
W cenę kursu należy wliczyć: a) przygotowanie harmonogramu kursu, wg wzorów otrzymanych 

od Zamawiającego, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej 

min. dziennik, listy obecności itp. 

b) zapewnienie instruktora/-ów dysponującego/ych 

doświadczeniem i wiedzą w przedmiotowym zakresie, 

c) zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych wyposażonej 

w odpowiednie środki dydaktyczne, 

d) zapewnienie pojazdu/pojazdów do realizacji zajęć 

praktycznych, 

e) zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do 

prawidłowej realizacji programu kursu, w tym min. notatnik, 

długopis, podręcznik/płyta CD,  

f) ubezpieczenie NNW w trakcie kursu i dojazdu na kurs,  

g) przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, (teoretycznego i 

praktycznego),  

h) wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, 
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i) wsparcie uczestników w formalnościach/procedurach 

niezbędnych do ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu 

zewnętrznego  

 

Inne wsparcie w ramach projektu 

dla uczestników kursu 

Zamawiający zapewnia sfinansowanie: 

 

1) kosztu badania i uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - 10 osób 

2) kosztu egzaminu teoretycznego i praktycznego w 

Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla 10 osób 
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ZADANIE 3 – PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B  

                         DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 2 W STARACHOWICACH 

Nazwa kursu: Kurs prawa jazdy kat. B 

realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

instruktorów i wykładowców 

Liczba uczestników: 30 uczniów (3 grupy po 10 osób)  
Termin realizacji: I grupa (10 osób) – styczeń – czerwiec 2020 

II grupa (10 osób) – wrzesień – grudzień 2020 

III grupa (10 osób) – styczeń – czerwiec 2021 

Liczba godzin: Minimum 30 godzin dydaktycznych/grupę - zajęcia teoretyczne 

stacjonarne 

30 godzin zegarowych/osobę – zajęcia praktyczne – nauka jazdy 

Miejsce realizacji: Zajęcia teoretyczne: miasto Starachowice – wymagane jest aby 

oferent posiadał zarejestrowany Ośrodek Szkolenia Kierowców 

(OSK) na terenie miasta Starachowice lub minimum zgłoszoną salę 

szkoleniową OSK. 

Zajęcia praktyczna: plac manewrowy na terenie powiatu 

starachowickiego, jazdy z uwzględnieniem miasta w którym będzie 

przeprowadzany egzamin praktyczny (Kielce, Ostrowiec 

Świętokrzyski lub Radom). 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu powinien obejmować: 

- część teoretyczna, m.in.: przepisy ruchu drogowego, 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pierwsza pomoc 

przedmedyczna, zagrożenia związane z ruchem drogowym, 

postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki kierowcy i 

posiadacza pojazdu 

- część praktyczna, m.in.: przygotowywanie się do jazdy, 

sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu 

odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z 

miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne, 

parkowanie prostopadłe, ruszanie z miejsca do przodu na 

wzniesieniu, poruszanie się w ruchu drogowym 

Forma i częstotliwość zajęć: Zajęcia powinny być realizowane w dni robocze (pon-pt – po 

zajęciach lekcyjnych uczestników) lub w dni wolne od zajęć 

(weekendy, ferie, wakacje). Kurs wraz z egzaminami wewnętrznym i 

zewnętrznym (w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – 

WORD KIELCE, OT OSTROWIEC ŚW., WORD RADOM), 

powinien być zrealizowany w okresie:  

I grupa (10 osób) – do 30 czerwca 2020 

II grupa (10 osób) – do 31 grudnia 2020 

III grupa (10 osób) – do 30 czerwca 2021  
W cenę kursu należy wliczyć: a) przygotowanie harmonogramu kursu, wg wzorów otrzymanych 

od Zamawiającego, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej 

min. dziennik, listy obecności itp. 

b) zapewnienie instruktora/-ów dysponującego/ych 

doświadczeniem i wiedzą w przedmiotowym zakresie, 

c) zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych wyposażonej 

w odpowiednie środki dydaktyczne, 

d) zapewnienie pojazdu/pojazdów do realizacji zajęć 

praktycznych, 

e) zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do 

prawidłowej realizacji programu kursu, w tym min. notatnik, 

długopis, podręcznik/płyta CD,  

f) ubezpieczenie NNW w trakcie kursu i dojazdu na kurs,  
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g) przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, (teoretycznego i 

praktycznego),  

h) wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, 

i) wsparcie uczestników w formalnościach/procedurach 

niezbędnych do ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu 

zewnętrznego  

 

Inne wsparcie w ramach projektu 

dla uczestników kursu 

Zamawiający zapewnia sfinansowanie: 

 

1) kosztu badania i uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - 30 osób 

2) kosztu egzaminu teoretycznego i praktycznego w 

Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla 30 osób 

 


