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Projekt „Profesjonalne Kadry w Policji”  

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących 

wartości pieniężne 

Zakres tematyczny kursu (zajęcia teoretyczne: 6 godzin lekcyjnych, zajęcia praktyczne: 8 

godzin zegarowych, licząc na jednego uczestnika kursu): 

I Przepisy ruchu drogowego 

1. Wybrane definicje i pojęcia 

2. Zasady w ruchu drogowym 

3. Podstawowe manewry w ruchu drogowym 

4. Prawa i obowiązki kierującego pojazdem uprzywilejowanym oraz ułatwienia w ruchu 

drogowym dotyczące kierującego pojazdem uprzywilejowanym 

5. Taktyka jazdy pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne 

6. Ruch pojazdów w kolumnie 

  

II Psychologia transportu 

1. Wpływ percepcji na kierowanie pojazdem 

2. Wpływ osobowości na zachowania kierowcy na drodze 

3. Stres w pracy kierowcy 

4. Wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz zmęczenia na zachowanie 

i zdolność kierowania pojazdem 

 

III Problematyka wypadków drogowych 

1. Pojęcie zdarzenia drogowego 

2. Wypadki drogowe – przyczyny, ocena i zapobieganie 

3. Statystyka wypadków drogowych 
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Projekt „Profesjonalne Kadry w Policji”  

IV Technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych w zakresie prawa jazdy kategorii 

B, C, C1, C+E, C1+E 

1. Ogólne zasady techniki i taktyki jazdy pojazdem 

2. Kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy 

3. Hamowanie na prostym odcinku toru szkoleniowego i na łuku 

4. Kierowanie pojazdem na prostym odcinku toru szkoleniowego i na łuku podczas pokonywania 

wyznaczonej trasy 

5. Wyprowadzanie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej 

 

 

Wymagania egzaminacyjne 

 

Po zakończeniu kursu podstawowego ośrodek doskonalenia techniki jazdy prowadzący kurs 

organizuje egzamin sprawdzający poziom osiągniętej wiedzy i umiejętności. 

 

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

Część teoretyczna egzaminu obejmuje 20 pytań testowych z zakresu kursu podstawowego. Ze 

wszystkich możliwych odpowiedzi podanych przy każdym pytaniu testowym tylko jedna 

odpowiedź jest prawidłowa. Część teoretyczna egzaminu trwa 25 minut. Osoba szkolona 

uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu, jeżeli poprawnie odpowie na co 

najmniej 16 pytań. 

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku 

z części teoretycznej. 

Podczas części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, C1, C+E, C1+E 

należy prawidłowo wykonać następujące zadania: 

a) slalom, 

b) hamowanie na łuku, 

c) ominięcie przeszkody na płycie poślizgowej. 

Osoba szkolona uzyskuje pozytywny wynik z części praktycznej egzaminu, jeżeli prawidłowo 

wykona w wyznaczonym czasie każde z przewidzianych zadań. 
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