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Załącznik nr 5 Harmonogram Szkolenia 

Harmonogram szkolenia 
 „Okresowe w zakresie przewozu osób” 

 w projekcie „Droga do zatrudnienia” 
 
 

Data  Godziny 
od …do 

Liczba 
uczestników  

Temat Prowadzący Miejsce 
realizacji 

07.02.2020 14:00-
21:30 

1 Właściwości techniczne pojazdu: 

- układ napędowy 
- parametry silnika 
- siła napędowa pojazdu 
jak ta wiedza wpływa na bezpieczeństwo 

jazdy 
Hamowanie: 

- układy hamulcowe budowa, zasada 
działania 

- systemy bezpieczeństwa czynnego 
- droga hamowania a droga 

zatrzymania pojazdu 
bezpieczny odstęp warunkiem 

bezpieczeństwa 
Optymalizacja zużycia paliwa 

- czynniki eksploatacyjne 
- rodzaje oporów ruchu działające na 

pojazd 
- technika prowadzenia 
- warunki ekonomicznej jazdy 

ekonomiczna jazda = bezpieczna jazda 

Jan 
Gróndwald 

Ełk ul. A. 
Krajowej 

42 

08.02.2020 08:00-
14:30 

1 Obowiązujące akty prawne dotyczące 

wykonywania przewozów drogowych 

- zmiana w przepisach ( UTD, Czas 
Pracy itp.) 

stosowanie i najczęściej popełniane błędy 
Przepisy ruchu drogowego: 

- zmiany w prawie drogowym ( KD) 
- stosowanie i najczęściej popełniane 

błędy 
ćwiczenia z PRD 

Jan 
Gróndwald 

Ełk ul. A. 
Krajowej 

42 

09.02.2020 08:00-
14:30 

 

1 Ochrona środowiska naturalnego przed 

wpływem transportu: 

- rodzaje zagrożeń środowiska 
naturalnego 

- degradacyjny wpływ transportu na 
naturalne środowisko człowieka 

- emisja toksycznych spalin 
- emisja hałasu 
- udział transportu w zanieczyszczeniu 

wód 
odpady motoryzacyjne 

Bezpieczeństwo w transporcie: 

- bezpieczeństwo w transporcie jako 
problem, społeczno – gospodarczym 

Jan 
Gróndwald 

Ełk ul. A. 
Krajowej 

42 



 

 
Projekt „Droga do zatrudnienia” jest  współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego  

na lata 2014-2020. 
 

- statystyki bezpieczeństwa w ruchu 
drogowego w Polsce 

- społeczne skutki wypadków 
drogowych 

ekonomiczne aspekty poprawy poprawy  
bezpieczeństwa w transporcie 

Logistyka: 

- logistyka transportu 
- zarządzanie łańcuchami dostaw 
- centra logistyczne 
- zarządzanie logistyczne w 

transporcie osób 
wpływ systemów logistycznych na 

efektywność funkcjonowania transportu 
10.02.2020 14:00-

21:30 
1 Przyczyny i skutki wypadków drogowych 

- dane ogólne dotyczące Polski 
- dane ogólne UE 

z udziałem samochodów ciężarowych i 
autobusów 

Czynniki determinujące powstanie 

wypadku drogowego: 

- człowiek 
- pojazd 
- droga 

ruch drogowy, jako czynnik złej organizacji, 
czynniki incydentalne 

Zachowanie kierowcy w nagłych 

sytuacjach: 

- oznaczenie miejsca wypadku 
- czynności kierowcy podczas awarii 
- oznaczenie miejsca wypadku, czy 

awarii 
odpowiedzialność za ładunek i pasażerów 

System ratownictwa drogowego 

Jan 
Gróndwald 

Ełk ul. A. 
Krajowej 

42 

11.02.2020 14:00-
21:30 

1 Czynniki wpływające na bezpieczeństwo 

prowadzenia pojazdu przez kierowcę 

- zasadnicze czynniki wpływające na 
czas reakcji kierowcy 

- czas reakcji kierowcy 
- zależność drogi hamowania od czasu 

reakcji kierowcy 
- czynniki pogarszające czas reakcji  
- wpływ infradźwięków na 

prowadzenie pojazdu 
warunki pogodowe i topograficzne 

Elektronika w służbie bezpieczeństwa 

- system czynnego i biernego 
bezpieczeństwa w samochodach 
ciężarowych i autobusach 

umiejętność korzystania z systemów 
bezpieczeństwa 

Odpowiedzialność kierowcy: 

- za przewożony ładunek 
- za pasażerów 
- wynikających z Przepisów ruchu 

Drogowego 
wynikających z przepisów o Czasie Pracy 

Jan 
Gróndwald 

Ełk ul. A. 
Krajowej 

42 

 


