CENNIK SZKOLEŃ KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Lp.

1

OŚRODEK SZKOLENIA PKS SIERADZ Sp. z o. o.
98-200 SIERADZ, ul. Wojska Polskiego 63
tel. 43 826 63 21, kom. 508 062 911
(Obowiązuje od 01.08.2017 r.)
Ilość godzin
Ilość godzin
Nazwa szkolenia
teorii
praktyki
Kwalifikacja wstępna kat. D
Kwalifikacja wstępna kat. C

260 h

20 h

130 h

10 h

65 h

5h

33 h

2,5 h

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D

2
3

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. D
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C
Kwalifik. wstęp. uzupeł. przyspiesz. kat. D

4
5

Kwalifik. wstęp. uzupeł. przyspiesz. kat. C
Szkolenie okresowe kat. C lub D

Cena

3.690,00 zł
3.890,00 zł
2.690,00 zł
2.790,00 zł
1.390,00 zł
1.490,00 zł
1.290,00 zł
1.390,00 zł
450,00 zł

35 h

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
1

Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – art. 39k (badania
wstępne i okresowe)

150,00 zł

2

Badanie psychologiczne – art. 84 ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami
(prawo jazdy kat. C i D)

150,00 zł

3

Badanie psychologiczne (kierowcy samochodów służbowych kat. B,
przedstawiciele handlowi)

90,00 zł
Tania środa

80,00 zł

4

Badanie psychologiczne (operatorzy wózków jezdniowych, suwnic, spawacze
oraz inne zawody wymagające sprawności psychofizycznej)

5

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (ciemnia)

90,00 zł
Tania środa
80,00 zł

40,00 zł

PROMOCJA
Szkolenie okresowe kat. C lub D + badanie psychologiczne:

400,00 + 150,00 = 550,00 zł

Kwalifikacja wstępna tzw. „pełna” (280 h) obowiązuje dla osób:
na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona obowiązuje dla osób które ukończyły:
21 lat na kat. C i C+E,
23 lata na kat. D i D+E.
Osoby zapisujące się na szkolenia kwalifikacji wstępnych muszą zrobić badanie lekarskie
i psychologiczne i przedstawić w ośrodku szkolenia:
orzeczenie lekarskie musi być przeprowadzone na podstawie art. 39j Ustawy o transporcie drogowym,a orzeczenie
psychologiczne na podstawie art. 39k tejże Ustawy.

