WORD BIELSKO-BIAŁA
ZAPRASZA

Kontakt

W szkoleniu mogą brać udział osoby
posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające
na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne
za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Jednodniowe szkolenie z policjantem i z
psychologiem w formie prelekcji, pogadanki.
6h = 6punktów mniej.

Celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom
niebezpiecznych skutków, niezgodnych z
przepisami zachowań na drodze. Udział w
szkoleniu pozwala na likwidację 6 punktów nie
częściej niż raz na 6 miesięcy.

Podstawa
prawna

Cel szkolenia

Zarys
szkolenia

Dla kogo?

SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW
NARUSZAJĄCYH PRZEPISY RUCHU
DROGOWEGO „-” 6 punktów

www.word.bielsko.pl

Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
33 829 67 11
szkolenia@word.bielsko.pl

Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997
art.130 (DZ. U. 2012, poz. 1137 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z
kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
(DZ. U. 2012, poz. 488)

Dla osób, które będą wykonywać czynności związane z kierowaniem
ruchem na drodze m.in.:
Osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
Osoby działające w imieniu zarządcy drogi;
Osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji,
pielgrzymi, kondukty pogrzebowe.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i
praktyczne, które kończy się egzaminem.
Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia w
siedzibie Zleceniodawcy.

Celem szkolenia jest uzyskanie zaświadczenia
uprawniającego do kierowania ruchem
drogowym. Zaświadczenie wydaje się na okres
5 lat.

Kontakt
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SZKOLENIE W ZAKRESIE
KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM
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Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem
drogowym (DZ. U. nr 123, poz. 840 z 2010r.
z późn. zmianami)

SZKOLENIE OKRESOWE

Kontakt

Dla kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy, którzy:
 zamierzają powrócić do zawodu kierowcy lub zamierzają podjąć po
raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy oraz posiadają:
- prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008r. (przewóz
osób),
- prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009r. (przewóz
rzeczy)
 wykonują zarobkowy przewóz osób/ rzeczy i którym mija ważność
uprawnień zawodowego kierowcy.

Szkolenie obejmuje 35 h zajęć
teoretycznych. Szkolenie realizowane
metodą E-LEARNINGU.

Uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji
Zawodowej potwierdzającego
ukończenie szkolenia okresowego ( kod
„95” w rubryce 12 prawa jazdy).

Podstawa
prawna

Cel szkolenia

Zarys
szkolenia

Dla kogo?

dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
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Ustawa z dn. 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (DZ. 2013, poz. 1414 z późn.
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy (DZ. U. 2014, poz. 1005 z
późn. zmianami)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA,
WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zależności od
kursu:
-kwalifikacja wstępna – 280h w tym 20h zajęć
praktycznych
-kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140h w tym
10h praktycznych
- kwalifikacja wstępna uzupełniająca – 70h w tym
5h zajęć praktycznych
- kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
– 35h w tym 2,5h zajęć praktycznych

Uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji
Zawodowej potwierdzającego
ukończenie szkolenia ( kod „95” w
rubryce 12 prawa jazdy).

Kontakt

Dla kierowców, którzy uzyskali kat. C1, C1+E,
C, CE po 10 września 2009r.:
- W wieku 18-21 lat – kwalifikacja wstępna,
- W wieku powyżej 21 lat – kwalifikacja wstępna
przyspieszona
 Dla kierowców, którzy uzyskali kat. D1, D1+E,
D, D+E po 10 września 2008r.:
- W wieku 21-23 lat – kwalifikacja wstępna,
- W wieku powyżej 23 lat – kwalifikacja wstępna
przyspieszona

Podstawa
prawna

Cel szkolenia

Zarys
szkolenia

Dla kogo?
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Ustawa z dn. 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (DZ. 2013, poz. 1414 z późn.
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy (DZ. U. 2014, poz. 1005 z
późn. zmianami)

KURS DLA KANDYDATÓW NA

Kurs kwalifikacyjny obejmujący
zajęcia teoretyczne i praktyczne,
przygotowujący kandydatów na
egzaminatorów do prowadzenia
egzaminów państwowych na prawo
jazdy.
Przygotowanie przyszłych
egzaminatorów do zdania egzaminu
państwowego przed komisją
powołaną przez Ministra właściwego
ds. transportu poprzez przekazanie
wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych.

Kontakt

 Dla kandydatów na egzaminatorów osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami;
 Dla egzaminatorów zamierzających
rozszerzyć swoje uprawnia.

Podstawa
prawna

Cel kursu

Zarys kursu

Dla kogo?

EGZAMINATORÓW
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Ustawa z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (DZ. U.
2015, poz. 155 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. W sprawie egzaminowania osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych
sprawach (DZ. U. 2012, poz. 995 z późn. zmianami)

WARSZTATY DLA

Kontakt

Dla osób posiadających uprawnienia do egzaminowania
kandydatów na kierowców.

3 dniowe warsztaty, które obejmują
zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego
udział w warsztatach, które egzaminator
corocznie zobowiązany jest przedkładać
Marszałkowi województwa.

Podstawa
prawna

Cel
warsztatów

Zarys
warsztatów

Dla kogo?

EGZAMINATORÓW
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Ustawa z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
(DZ. U. 2015, poz. 155 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. W sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i
uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz
wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(DZ. U. 2012, poz. 995 z późn. zmianami)

Dla osób posiadających prawo jazdy kat. B,
którzy niepewnie czują się podczas prowadzenia
pojazdu, między innymi z powodu:



Zarys
warsztatów

Krótkie przypomnienie przepisów ruchu drogowego,
oszczędna jazda w trasie i mieście oraz zajęcia
praktyczne na placu WORD z instruktorem - jazda
na trolejach, ćwiczenia z użyciem alkogoogli i
symulatora zderzeń.

Cel
warsztatów



długotrwałej przerwy w prowadzeniu pojazdu;
nieznajomości aktualnych przepisów ruchu
drogowego;
dla kierowców chcących zmniejszyć ryzyko
uczestnictwa w wypadku drogowym.

Zwiększenie umiejętności kierowania pojazdami.
Wpłynięcie na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego poprzez zwiększenie świadomości
uczestników warsztatów.
www.word.bielsko.pl

Kontakt

Dla kogo?

WARSZTATY DLA każdego
KIEROWCY

Al. Armii Krajowej 220A
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Cel
warsztatów

- przedsiębiorców;
- osób zarządzających przedsiębiorstwem, zarządzających
transportem w przedsiębiorstwie;
- osób rozliczających czas pracy kierowców;
- osób planujących prace kierowców;
- pracowników działów kadr;
- kierowców.
Zajęcia prowadzone są w formie
wykładów i ćwiczeń z ekspertem w
zakresie pracy zwłaszcza czasu
pracy kierowcy.

Kontakt

Zarys
warsztatów

Dla kogo?

WARSZTATY
CZAS PRACY KIEROWCY

Celem szkolenia jest zapoznanie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi
czasu pracy kierowców, prawidłowego
sporządzania ewidencji czasu pracy
kierowcy.
www.word.bielsko.pl
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Cel jazd

Dla osób przystępujących do egzaminu
państwowego z prawa jazdy wszystkich kategorii.

Jazdy próbne odbywają się po zakończeniu egzaminów,
szkoleń i kursów organizowanych przez WORD. Czas
jazdy próbnej wynosi 30 min. i jest wyznaczany w blokach
czasowych co 30 minut. Jazdy mogą się odbywać pod
nadzorem egzaminatora lub pod nadzorem instruktora.

W celu obniżenia stresu egzaminacyjnego WORD stwarza
możliwość zapoznania się z infrastrukturą i pojazdami
Ośrodka.
www.word.bielsko.pl

Kontakt

Zarys jazd

Dla kogo?

JAZDA PRÓBNA NA PLACU
EGZAMINACYJNYM WORD

Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
33 829 67 11
szkolenia@word.bielsko.pl

WYNAJEM SAL
WYKŁADOWYCH
SALA WYKŁADOWA NR3:
 powierzchnia: 90,75 m2 (12,10m *7,50m),
 nowoczesna, przestronna i klimatyzowana sala o najwyższych walorach
estetycznych,
 mogąca pomieścić 70 osób w ustawieniu teatralnym, część krzeseł z pulpitami,
 z pełnym wyposażeniem techniczno – medialnym (profesjonalne nagłośnienie,
mikrofony bezprzewodowe, flipchart, projektor, internet Wi-Fi).

SALA WYKŁADOWA NR 4:
 powierzchnia: 66,08 m2 (11,80m *5,60m),
 nowoczesna, przestronna i klimatyzowana sala o najwyższych walorach
estetycznych,
 mogąca pomieścić 30 osób, sala wyposażona w stoliki i krzesła,
 z pełnym wyposażeniem techniczno – medialnym (profesjonalne nagłośnienie,
mikrofony bezprzewodowe, flipchart, projektor, internet Wi-Fi).

SALA KONFERENCYJNA
 powierzchnia: 33,64 m2 (5,8m*5,8m) ,
 kameralna, przytulna i klimatyzowana sala idealnie nadająca się do organizacji
spotkań szkoleniowo – doradczych, biznesowych,
 mogąca pomieścić do 20 osób,
 internet Wi-Fi.

www.word.bielsko.pl

Pozostałe wyposażenie sal:


poprzez rozmieszczone na całej długości ściany okna, sale posiadają całodzienny dostęp
do światła dziennego, a zamontowany system rolet pozwala w każdej chwili na
zaciemnienie pomieszczenia,



sale usytuowane na I piętrze,



przed wejściem do sal znajduje się przestronny holl, który dodatkowo pozwala na
organizację np. cateringu, punktu recepcyjnego, czy stoisk promocyjnych,



części wspólne i toalety zawarte w cenie,



na terenie Ośrodka mieści się bufet,



na zamówienie klienta istnieje możliwość dodatkowego wykupienia bufetu kawowego
oraz cateringu.

www.word.bielsko.pl

ZAPRASZAMY
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Al. Armii Krajowej 220A, 43-316 Bielsko-Biała

tel. 33 829 67 11
e-mail: szkolenia@word.bielsko.pl

www.word.bielsko.pl

