ADR podstawy wszystkich klas oraz
specjalistyczny w cysternach Kierunek Kariera Zawodowa
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/25/21891/478465

Cena netto

1 050,00 zł

Cena brutto

1 050,00 zł

Cena netto za godzinę

25,00 zł

Cena brutto za
godzinę

25,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

42

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-06

Termin zakończenia
usługi

2020-01-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-04

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-03

Maksymalna liczba uczestników

7

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym innym
przepisami prawa, w których określono
wymagania w zakresie świadczenia tych usług,
nadane przez zewnętrzny podmiot

Zakres tematyczny

Kurs ADR początkowy i doskonalący szkolenie podstawowe w zakresie
przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych wszystkich klas

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia
Kierowców CODEX

Osoba do kontaktu

Barbara Połetek

E-mail

szkoleniacodex@interia.pl

Telefon

508 868 877

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas
przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy
podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady
oznakowania pojazdu, ładowania oraz rozładowywania pojazdu. Celem szkolenia jest również
przygotowanie kursantów do zdania egzaminu i otrzymania świadectwa ADR.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
KURS POCZĄTKOWY PODSTAWOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS
ilość godzin szkolenia - 25 godz lekcyjnych
TEMATYKA SZKOLENIA:
1.Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych - 2 godz.
2.Główne rodzaje zagrożeń - 2 godz
3.Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń - 2 godz.
4.Ochrona towarów niebezpiecznych - 1 godz.

5.Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych - 1 godz.
6.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 - 4 godz.
7.Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w
szczególności zapobiegania wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub
innych zagrożeń - 1 godz.
8.Środki ostrożności , które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów
niebezpiecznych - 1 godz.
9.Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych - 2 godz.
10.Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie - 2 godz.
11.Oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barw pomarańczowych - 2 godz.
12.Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdu - 1 godz.
13.Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego - 1 godz.
14.Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej - 1 godz.
15.Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów - 1 godz.
16.Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, sposób udzielania pierwszej pomocy,
gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii - ćwiczenia* - 1 godz.

KURS POCZĄTKOWY SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH
ilość godzin szkolenia - 17 godz lekcyjnych
TEMATYKA SZKOLENIA:
1.Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku – 2 godz.
2.Szczególne wymagania dotyczące pojazdów – 6 godz.
3.Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern – 2
godz.
4.Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania
pojazdów, w szczególności świadectw
dopuszczania pojazdu ADR, znaków dopuszczania , oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz
umieszczania nalepek ostrzegawczych – 6 godz.
5.Oznakowanie pojazdów tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych,
sposoby udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku
lub awarii – ćwiczenia* – 1 godz.
*(ilośc godzin zależna od ilości uczestników kursu)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania w czasie
załadunku, przewozu i rozładunku towarów niebezpiecznych oraz zapobiegania i usuwania zagrożeń

powstałych w związku z dokonywanymi przewozami tych towarów.

Grupa docelowa
Kurs przeznaczony jest dla kierowców chcących rozszerzyć swoje uprawnienia o możliwość przewozu
towarów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Opis warunków uczestnictwa
Wymagania wstępne dla uczestników kursu:
- ukończone 21 lat
- prawo jazdy co najmniej kat B
Dokumenty, które należy złożyć aby rozpocząć kurs ADR:
1. prawo jazdy – do wglądu
2. kolorową fotografię (jak do prawa jazdy: o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, na jasnym tle,
przedstawiającą osobę patrzącą na wprost)
3. druk zgłoszenia na kurs (dostępny w ośrodku szkolenia)

Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe w postaci skryptu opracowanego
obowiązujących przepisów, długopis.

przez doradcę ADR na podstawie

Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach projektu Kierunek Kariera
Zawodowa.
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie na
usługę egzaminacyjną.
Egzamin państwowy przeprowadzany jest przez Urząd Marszałkowski. Miejsce egzaminu: ośrodek
szkolenia.
Planowany termin egzaminu państwowego - ADR poczatkowy podstawowy wszystkich klas 09.11.2019r. godz.16.00
Planowany termin egzaminu państwowego - ADR specjalistyczny w cysternach - 12.11.2019r.
godz.16.00
Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego z części specjalistycznej ADR cysterny jest
uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu państwowego z części początkowej podstawowej
wszystkich klas.
Opłaty za wydanie zaświadczenia ADR - 50zł, - opłata CEPiK 50 gr.

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zajęcia teoretyczne podstawowy wszystkich klas

2019-12-06

16:00

22:15

6:15

2

Zajęcia teoretyczne podstawowy wszystkich klas

2019-12-07

08:00

14:15

6:15

3

Zajęcia teoretyczne podstawowy wszystkich klas

2019-12-08

08:00

14:15

6:15

4

Ćwiczenia - podstawowy
wszystkich klas

2019-12-09

14:00

14:45

0:45

5

Ćwiczenia - specjalistyczne w
cysternach

2019-12-09

18:00

18:45

0:45

6

Zajęcia teoretyczne specjalistyczny w cysternach

2019-12-10

16:00

22:15

6:15

7

Zajęcia teoretyczne specjalistyczny w cysternach

2019-12-11

16:00

22:15

6:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Artur Kazanowicz

Obszar specjalizacji

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu
towarów niebezpiecznych ADR - Inżynier
pożarnictwa

Doświadczenie zawodowe

Prowadzenie szkoleń w zakresie przewozu
towarów niebezpiecznych ADR

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od 2012- do nadal

Wykształcenie

Wyższe techniczne

Lokalizacja usługi
Adres:
os. 2 Pułku Lotniczego 47a/4
30-780 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Kraków os.2 Pułku Lotniczego 47 a

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

