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BEZPŁATNE SZKOLENIA: 

„Europejskie Standardy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z dziedziny jazdy defensywnej czyli 

bezpiecznej jazdy samochodem. 

Grupę docelową stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą 

na terenie województwa małopolskiego (posiadające tu jednostkę organizacyjną) i ich 

pracownicy/pracownice wykonujący(e) prace w ramach form organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących 

się w województwie małopolskim. 

Szkolenia  organizowane są w ramach Projektu „Europejskie Standardy Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym”. 

Projekt przygotowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne 

kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1. 

„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu umiejętności bezpiecznego prowadzenia samochodu 

przez pracowników korzystających z pojazdów firmowych w celu realizacji swoich obowiązków zawodowych. 

Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym 

dzięki specjalnie opracowanemu programowi szkolenia. Ma on prowadzić nie tylko do zmniejszenia liczby 

negatywnych zdarzeń w ruchu drogowym z udziałem kierowców samochodów firmowych, ale również 

przynieść korzyści wizerunkowe i ekonomiczne Przedsiębiorców dysponujących flotą samochodową. 

 

Szkolenie składa się z następujących modułów: 

Część teoretyczna: 

Wykład teoretyczny złożony z 4 części, prowadzony w formie prezentacji multimedialnej z zastosowaniem 

platformy e-learningowej  (blended learning). 

-zjawiska i prawa fizyki dotyczące jazdy samochodem 

-przepisy ruchu drogowego w oparciu o instytucje bezpieczeństwa ruchu 

-psychologia i fizjologia kierowcy 

-zasady jazdy defensywnej wynikające z powyższych obszarów wiedzy 

Podczas zajęć uczestnicy będą rozwiązywali testy, których wyniki będą rejestrowane na płaszczyźnie e-

learningowej. 

Przewidywany czas trwania to 4 godziny dydaktyczne 

Część praktyczna: 

Indywidualny trening praktyczny obejmujący 2 godziny dydaktyczne jazdy z trenerem w warunkach 

normalnego ruchu drogowego samochodem użytkowanym na co dzień przez uczestnika szkolenia. 

Przebieg jazdy będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego trasę, prędkość, dynamikę i inne 

parametry, a następnie odtwarzany po zakończeniu jazdy w celu omówienia wybranych fragmentów. 

Ewaluacja 

Jazda z egzaminatorem (jedna godzina dydaktyczna) i ocena postępów w zakresie objętym programem 

szkolenia. Podczas jazdy egzaminator stosuje kryteria oceny przyjęte na egzaminie państwowym dla 

kandydatów na kierowców. 

E-learning 

Każdy uczestnik otrzyma możliwość dostępu poprzez internet. do materiału szkoleniowego i testu 

sprawdzającego poziom jego wiedzy. 

Każdy uczestnik będzie miał również dostęp do swoich  wyników szkolenia. 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu w 3 krokach: 

Krok 1: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach powinny 

zapoznać się  z regulaminem projektu, w który szczegółowo opisane są szczegółowe warunki. 
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Krok 2: Kolejnym krokiem jest kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy z Biurem Projektu w celu 

uzyskania informacji na temat możliwości i harmonogramu szkoleń. 

Krok 3: Następnym krokiem będzie wypełnienie i przesłanie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania 

informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, drogą pocztową, kurierem bądź dostarczenie osobiście do 

siedziby Biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych. 

 

Każde szkolenie odbywa się w grupach 14 osobowych. 

 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Decade of Action for Road Safety). Rezolucję w tej sprawie podpisały 

93 kraje na świecie, w tym Polska. 


