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Termin  

10 – 12 września 2021 r. 
Zajęcia w godz. 17.00 – 20.00 (piątek), godz. 8.00 – 14.00 (sobota i niedziela)  

EGZAMIN:     12 września 2021 r., godz. 14.15 – 15.15  

Termin przyjmowania zgłoszeń:   06.09.2021  

Miejsce  

   

Siedziba firmy Silesia Training Center –  

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum  

Katowice, ul. Ligocka 103, budynek nr 8 

Profil uczestników 

Kurs przeznaczony jest dla kierowców mających zamiar uzyskać lub odnowić uprawnienia  
na przewóz towarów niebezpiecznych. Kurs uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych 

wszystkich klas z wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem 
wybuchowym), klasy 7 (materiały promieniotwórcze) oraz z wyjątkiem przewozu w cysternach. 

Program kursu 

Program zajęć, w wymiarze 18 godzin lekcyjnych (18 x 45 min.) + 1 godzina zajęć praktycznych  
na każde 5 osób uczestniczących w kursie, jest zgodny z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 555  

z późn. zmianami) i obejmuje następujące zagadnienia:  
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Program kursu podstawowego 

10 – 12 września 2021 r. 

 Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, 

podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów 
niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR; 

 Główne rodzaje zagrożeń – podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie 
zagrożeń na podstawie nalepek i znaków; 

 Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów; 

 Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń; 

 Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie 
pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym 

gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej; 
 Oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej; 
 Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych; 

 Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia 
przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) – 

wymagania i sposób użycia; 
 Manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy 

ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie  

z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku 
towarów niebezpiecznych, oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania 
wynikające z obowiązujących norm; 

 Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego; 

 Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego 
przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie  
w przypadku pożaru lub innych zagrożeń; 

 Ochrona towarów niebezpiecznych; 

 Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość  
i zasady sporządzania dokumentu przewozowego; 

 Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz 
postępowanie w razie zaistnienia wypadku lub awarii; 

Prowadzenie 

Kurs poprowadzą specjaliści w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych posiadający 
uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych oraz praktykę w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń dotyczących przewozu 
towarów niebezpiecznych.  

Justyna Sobczak  

Absolwentka Wydziału chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych na kierunkach 
„Technologia materiałów wybuchowych” (Politechnika Śląska), „Logistyka w transporcie kolejowym” (Uniwersytet 
Szczeciński) oraz „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” (Uniwersytet Łódzki);  
Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego i drogowego towarów niebezpiecznych (RID/ADR); 
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posiada piętnastoletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce przewozu towarów 
niebezpiecznych, w tym kursów dla kandydatów na doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego 
(RID) i drogowego towarów niebezpiecznych (ADR); W latach 2003 – 2014 pracownik Wydziału Towarów 
Niebezpiecznych w PKP CARGO S.A.; w latach 2008 – 2015 uczestnik licznych międzynarodowych posiedzeń 
inicjujących wprowadzenie zmian do przepisów Regulaminu RID (Grupa ekspertów ds. RID powołana przy UIC, Stała 
grupa robocza Komitetu Ekspertów ds. RID przy OTIF), w latach 2004 – 2011 członek zespołu PKP CARGO S.A. 
przygotowującego polską wersję wydania przepisów Regulaminu RID; wykładowca na studiach I i II stopnia w Wyższej 
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunkach Logistyka oraz Transport (2016); autor artykułów o tematyce 
związanej z przewozem towarów niebezpiecznych (Kwartalnik chemiczny); 

 

Dariusz Polak 

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach; Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu 
kolejowego, drogowego, morskiego i lotniczego towarów niebezpiecznych (RID/ADR/IMDG/DGR), posiada ponad  
15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń o tematyce przewozu towarów niebezpiecznych, 
 w tym kursów dla kandydatów na doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego (RID)  
i drogowego towarów niebezpiecznych (ADR); wykładowca studiów podyplomowych na Wydziale Transportu 
Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach; 

Metodyka 

Program zajęć ma charakter wykładów prowadzonych w oparciu o prezentację multimedialną oraz 
ćwiczeń, podczas których będą rozwiązywane przykładowe testy i zadania egzaminacyjne a także 
ćwiczeń praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz 
postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii. Warunkiem ukończenia kursu oraz 
uzyskania zaświadczenia uprawniającego do przystąpienia do egzaminu kończącego kurs jest 

udział kierowcy w zaplanowanych zajęciach – dopuszcza się nieobecność w wymiarze 
nieprzekraczającym 45 minut.  

Materiały szkoleniowe 

Uczestnikom kursu na czas kursu i egzaminu zostają udostępnione materiały szkoleniowe w formie 

skryptu zawierającego wyciąg z przepisów Umowy ADR wraz z kompletem materiałów 
piśmienniczych (długopis, ołówek, zakreślacze, zakładki indeksujące, notatnik). 

Cena kursu 500,00 zł/os. (VAT zwolniony) 
 

Cena obejmuje:  udział w zajęciach dydaktycznych (kurs podstawowy), 
dostęp do przepisów Umowy ADR, serwis kawowy (kawa, herbata, 

woda mineralna, ciastka), zaświadczenie o ukończeniu kursu, egzamin 
przeprowadzony w ostatnim dniu kursu. 
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Warunki uczestnictwa 

Podstawą wzięcia udziału w kursie jest dokonanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty na podstawie 
otrzymanej faktury proforma. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście  
w siedzibie Silesia Training Center w terminie do dnia 06.09.2021 r. W zgłoszeniu należy podać 
imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu 

do kontaktu. W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób istnieje możliwość negocjacji cen. 

Dodatkowe informacje o kursie 

 509 916 788  

 biuro@stc-szkolenia.pl 

Dojazd 
Dojazd do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum 

Kurs prowadzony jest w siedzibie Silesia Training Center, która znajduje się na terenie Parku Naukowo-

Technologicznego Euro-Centrum – ul. Ligocka 103 w Katowicach w budynku nr 8.  

 

Parking 
Uczestnicy kursu mogą korzystać z płatnego parkingu dla gości znajdującego się na terenie Parku obok 

budynku nr 6. Silesia Training Center nie pokrywa kosztów parkowania. Celem wjazdu na parking 
należy skorzystać z wjazdu od strony ronda a następnie pobrać bilet parkingowy. Bilet parkingowy 
należy zachować do czasu wyjazdu. Opłatę za parking – 3 zł/za każdą rozpoczętą godzinę, należy uiścić 
w parkomacie zlokalizowanym przy parkingu dla gości. Istnieje również możliwość pozostawienia 
pojazdu na parkingu miejskim bezpłatnym zlokalizowanym wzdłuż ulicy Ligockiej (po prawej stronie od 
ronda). 
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