
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KURS Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ  
JAZDY SAMOCHODEM  

7 godzin dydaktycznych, w tym 5 godzin jazdy  
z instruktorem 

W PROGRAMIE M.IN.: 

 Ryzyko drogowe. 
 Przygotowanie samochodu do trasy. 
 Pozycja za kierownicą (trening za 

kierownicą). 
 Doskonalenia techniki jazdy na czterech 

modułach płyt poślizgowych  
z przeszkodami. 

 Przejazdy wytyczonej trasy (obserwacja  
i ocena drogi przed samochodem, 
koordynacja wzrokowo ruchowa). 

 Umiejętność właściwego reagowania na 
sytuacje awaryjne na suchej i mokrej 
nawierzchni. 

KURS DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW 
UPRZYWILEJOWANYCH I POJAZDÓW 

PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE 
(DLA KAT. B)  

14 godzin dydaktycznych, w tym 8 godzin jazdy  
z instruktorem 

W PROGRAMIE M.IN.: 

 Nauka podstawowej techniki i taktyki jazdy 
w warunkach specjalnych. 

 Analiza przepisów ruchu drogowego. 
 Wypadki drogowe. 
 Psychologia transportu. 
 Zajęcia praktyczne z technik i taktyki jazdy 

w warunkach specjalnych (np. na 
autodromie z wykorzystaniem płyt 
poślizgowych). 

 

 

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

zaprasza do udziału w 

KURSACH DOSZKALAJĄCYCH  

TECHNNIKĘ JAZDY 

 

 
Kursy skierowane są do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,  

w wieku od 18 do 65 roku życia, posiadających prawo jazdy kat. B 
do osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną 

i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,  
w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami,  

osób powyżej 50 roku życia. 
 

W projekcie nie mogą brać udziału osoby prowadzące  
działalność gospodarczą. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji 

Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie 

internetowej projektu www.tarr.org.pl 
w zakładce Aktualne projekty – Kurs na edukację 

 
Biuro projektu: 

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń 

tel. 728 561 882 
e-mail: tomasz.ciesielski@tarr.org.pl 

 
   

Koszt Kursu z zakresu bezpiecznej jazy 
samochodem tylko 121 zł/osobę  

 
Koszt Kursu dla kierowców pojazdów 

uprzywilejowanych i pojazdów przewożących 
wartości pieniężne (dla kat. B)  

tylko 108,90 zł/osobę  
 

Wszystkie pozostałe koszty kursu zostaną 
pokryte w ramach projektu. 

 
Jedna osoba może brać udział tylko w jednym 

kursie w ramach projektu. 
 

 
 

Kursy organizowane są w ramach projektu 
pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji  
i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych  
z województwa kujawsko-pomorskiego”. 

 
Umożliwią zdobycie certyfikatu 
potwierdzającego doskonalone 

umiejętności. 
 

Miejsce szkolenia:  Toruń 
 

 


