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Szanowni Państwo 

Uczestnicy projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, 

świeckim i tucholskim” o numerze RPKP.10.04.02-04-129/17 realizowanego w latach 2018-2020 

przez Powiat Świecki 

Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja", Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych", Poddziałanie 

10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy", 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Powiat Świecki przystępuje do ogłoszenia zamówienia 

publicznego na organizację  oraz przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. C, 

kat. C i C+E, kat. C+E. 

Wyjaśniamy, że warunkiem udziału w w.w. kursie jest: 

1) zakwalifikowanie się do uczestnictwa w w/w projekcie oraz ukończony cykl spotkań 

z doradcą zawodowym, zakończonych sformułowaniem diagnozy potrzeb uczestnika; 

2) z przeprowadzonej diagnozy wynika, że Uczestnik/Uczestniczka projektu zgłasza zamiar 

nabycia uprawnień w zakresie kierowania pojazdami kat. C, kat. C i C+E, kat. C+E; 

3) posiadanie prawa jazdy kat. B; 

4) posiadanie prawa jazdy kat. C – w przypadku osób, które zamierzają ubiegać się o nabycie 

uprawnień kat. C+E; 

5) ukończenie 20 lat i 9 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 7; 

6) ukończenie 18 lat, jeżeli osoba uzyskała kwalifikację wstępną. 

W związku z powyższym, prosimy osoby, które spełniają powyższe warunki o kontakt 

z Biurem Projektu, celem potwierdzenia posiadania uprawnień, o których mowa w pkt 4  

i pkt 5 oraz pkt 7 – jeżeli dotyczy. 

Przy potwierdzaniu posiadania prawa jazdy kat. B, należy podać: 
1) datę wydania prawa jazdy  oraz datę ważności prawa jazdy (jeżeli występuje); 

2) organ wydający; 

3) Nr prawa jazdy; 

4) informację czy Uczestnikowi/Uczestniczce nie zostało zatrzymane prawo jazdy  

Powyższe kursy nie będą obejmowały nabycia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 

(przewóz osób i rzeczy), ponieważ w ramach projektu uczestnik może otrzymać jedną formę 
wsparcia w ramach uzyskiwania kwalifikacji.  

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej będzie organizowany dla odrębnej grupy 

uczestników. 

telefonicznie:  52 56 83 218 lub faksem: 52 56 83 216 lub na adres mailowy:  

depka.h@oswiata.csw.pl  

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. 

           z poważaniem 

          Bożena Szydłowska 

Koordynator Powiatowy Projektu 


