Maksymalne stawki za przeszkolenie osób w ramach kursu:



Kurs operatora wózków widłowych – 500,00 PLN1 - 68 godzin;

Dodatkowo:
cena egzaminu przed komisją UDT - 152 PLN;
cena badań lekarskich -120 PLN oraz psychotechniczne 120 PLN.



Kurs obsługi koparko-ładowarki – 2 000,00 PLN (w tym cena egzaminu IMBiGS oraz badań
lekarskich) - 134 godziny;



Prawo jazdy kategorii C

Kurs prawa jazdy kat. C - 2 400,00 PLN – 50 godzin;2
Dodatkowo:
cena egzaminu - 230 PLN;
cena badań lekarskich -200 PLN oraz psychotechniczne 150 PLN.

Kurs prawa jazdy kat. C+E (kat. E do C)– 2 200,00 PLN – 25 godzin;2
Dodatkowo:
cena egzaminu – 245,00 PLN.

Pakiet prawo jazdy kat. C+CE – 4 300,00 PLN – 65 godzin;2
Dodatkowo cena egzaminu.

Pakiet prawo jazdy kat. C + CE + KWP – 6 500,00 PLN (w tym cena badań oraz egzaminów).2
Pakiet prawo jazdy kat. C + CE + KW – 6 700,00 PLN (w tym cena badań oraz egzaminów).2
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Wysokość ceny zależy od zawartości pakietu.

Wpływ na wysokość ceny szkolenia ma sposób realizacji zajęć teoretycznych (platforma e-learningowa, trener) oraz miejsce
realizacji usługi szkoleniowej.



Prawo jazdy kat D

Kurs prawa jazdy kat. D – 3 900,00 PLN3– 80 godzin;
Dodatkowo:
cena egzaminu - 230 zł;
cena badań lekarskich -200 zł oraz psychotechniczne 150 PLN.
Pakiet prawo jazdy kat. D + KWP – 6 400,00 PLN (w tym koszt badań).


Uprawnienia kierowcy zawodowego:

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona (KWP) 2 500,00 PLN – 140 godzin;
Kwalifikacja wstępna (KW) – 3 500,00 PLN – 280 godzin.


Kurs z zakresu obsługi żurawi przenośnych (HDS) – 550 PLN - 40 godzin

Dodatkowo:
cena egzaminu przed komisją UDT - 152 PLN;
cena badań lekarskich -120 PLN.


Kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

KURS podstawowy – 24 godziny – 500 PLN ( w tym egzamin państwowy);
Dodatkowy kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach -16 godzin – 400 PLN;
Dodatkowy kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych (klasa I) – 8 godzin –
350 PLN i promieniotwórczych (klasa VII) – 8 godzin – 350 PLN.



Kurs na operatora bezzałogowego statku powietrznego – UAVO zakończony uzyskaniem
Świadectwa Kwalifikacji operatorów dronów:

VLOS –loty dronem w zasięgu wzroku – 1 600,00 PLN;
BVLOS –loty dronem poza zasięg wzroku – 4 700,00 PLN;
MTOM25 – dodatkowy kurs dot. zwiększenia kategorii wagowej wpisywanej do
Kwalifikacji UAVO – 480,00 PLN.
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Stawka dotyczy uczestników posiadających prawo jazdy kat. B.

Świadectwa

