
 

JAK UZYKAĆ DOFINANSOWANIE DO KURSU PRAWA JAZDY ? 

 

KROK PO KROKU 

 

KROK 1. CZY SPEŁNIASZ WARUNKI PROJEKTU ? 

✓ Z projektu może skorzystać PRACODAWCA I PRACOWNIK: 

➢ mikroprzedsiębiorstwa (firma zatrudniająca do 10 osób); 

➢ małego przedsiębiorstwa (firma zatrudniająca do 50 osób); 

➢ średniegoprzedsiębiorstwa (firma zatrudniająca do 250 osób).   

✓ Pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę, na umowę zlecenie lub na 

umowę o dzieło.  

✓ Z projektu może skorzystać także OSOBA PROWADZĄCA JEDNOOSOBOWĄ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, TZW. SAMOZATRUDNIENIE.  

 

KROK 2. PRACODAWCA MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ 

✓ Jeśli jesteś Pracownikiem i chcesz wziąć udział w kursie prawa jazdy,musisz 

omówić to z Pracodawcą. Twój Pracodawca musi wyrazić zgodę na Twoje 

szkolenie, ponieważ to Pracodawca otrzymuje dofinansowanie na podniesienie 

Twoich kwalifikacji. 

✓ Twój pracodawca(bądź osoba wskazana przez Pracodawcę) podpisuje umowę 

na dofinansowanie.  

✓ Jeśli sam jesteś Pracodawcą lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą – nikogo nie musisz pytać się o zgodę, decydujesz sam.  

 

KROK 3. POBIERZ WNIOSEK Z NASZEJ STRONY 

✓ Pobierz i wypełnij „formularz zgłoszeniowy uczestnika”. Znajduje się w zakładce 

„dokumenty do pobrania” . 

✓ Wypełnionyformularz należy zeskanować i przesłać na naszego e-maila:   

biuro@szkoleniaexpert.com.pl 

lub 

parwojazdy@szkoleniaexpert.com.pl 

✓ Najpóźniej w ciągu 5 dni oddzwonimy do Pracodawcy oraz Uczestnika  

potwierdzając przyjęcie realizacji zlecenia. 

 

 

 

mailto:dawid@szkoleniaexpert.com.pl


KROK 4. WSPÓLNE DZIAŁANIA 

✓ My wypełniamy wszystkie potrzebne  zgłoszenia uczestnika w projekcie na 

dofinansowanie kursu prawa jazdy u operatora środków. 

✓ Po pozytywnej weryfikacji Pracodawca podpisuje umowę na podstawie, której 

wpłaca w terminie 5 dni wkład własny, który wynosi następująco: 

 

Prawo jazdy z dofinansowaniem możesz zrobić w następujących kwotach: 

✓ dla kat. B - 720 zł 

✓ dla kat. C - 720 zł 

✓  dla kat. C+E - 660 zł 

✓  dla kat. C , C+E - 1200 zł 

✓  dla kat. D - 1140 zł 

✓  dla C,C+E lub D Kwalifikacja wstępna przyśpieszona -1200 zł  

 
✓ Zamawiamy dla Uczestnika kurs w wybranej szkole jazdy i ustalamy termin jego 

realizacji. 

✓ Uczestnik wykonuje badania lekarskie i psychologiczne. 

✓ Uczestnik wyrabia w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę 

Zawodowego, tzw. PKKi dostarcza godo wybranej szkoły jazdy. 

✓ Uczestnik rozpoczyna kurs. 

✓ Po ukończonym kursie rozliczamy udział w kursie.  

 

 

 


