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Numer 
dnia 

zjazdo-
wego 

Data Przedmiot Liczba godzin 
(postępująco)/ 

wymagana 
suma 

Wykładowca Temat 
 

9 04.03.17 
9:00-12:10 

BRD 4/16         (4) Rafał  
Grodzicki 

ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMATYKĄ BRD I ICH 
ZADANIA (2h) 
- działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (PoRD 140b-140l) 
- Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 
- Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 
- program GAMBIT; 
- Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 
- Strategia mazowiecka Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KRAJU I WOJEWÓDZTWIE (2h) 
- statystyki wypadkowości; 
- infrastruktura; 
- przyczyny i skutki powstawania wypadków na drodze; 
- społeczne koszty wypadków drogowych. 

9 04.03.17 
12:30-15:40 

ZPEP 12/42         (4) Rafał 
Grodzicki 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO  
- zasady funkcjonowania WORD (PoRD art. 116-121); 

 Rozdział 2 rozporządzenia „w sprawie egzaminowania…” 
- infrastruktura techniczna ośrodka egzaminowania; 
- rejestrowanie przebiegu egzaminów praktycznych. 

10 05.03.17 
9:00-12:10 

ZPEP 16/42          (4) Mariusz  
Sztal 

USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (2h) 
 Rozdział 10 – Egzaminatorzy i inne osoby sprawdzające kwalifikacje 

- wymogi względem egzaminatora; 
- obowiązki sprawdzającego kwalifikacje; 
-egzamin na egzaminatora. 

 Rozdział 12 - badania lekarskie 
Rozdział 13 - badania psychologiczne 

 Rozdział 14 – Okres próbny 
- szczegóły dotyczące okresu próbnego; 
- kurs dokształcający; 
- obostrzenia dla świeżych kierujących. 
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 Rozdział 15 – Nadzór nad kierującym 
- kto sprawuje nadzór; 
- przewinienia i kary; 
- kursy reedukacyjne; 
- decyzje administracyjne. 

 Rozdział 17 – Szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania 
pojazdem silnikowym 
- ośrodek doskonalenia techniki jazdy; 
- instruktorzy doskonalenia techniki jazdy. 

ETYKA ZAWODU EGZAMINATORA (2h) 
               - pojęcia ogólne i ich implementacja na grunt egzaminatorski; 

- dylematy etyczne egzaminatorów. 

10 05.03.17 
12:30-15:40 

Psychologia 26/30  (2+2dod) Włodzimierz 
Czartyński 

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE (2h) 
- znaki drogowe poziome 
- sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze 
- sygnały dawane przez uprawnione osoby 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY (2h) 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

 

 

 

 


