
 

   

Trening bezpiecznej jazdy dla autobusów o masie powyżej 3,5 t BUS-TBJ  

według systemu Test & Training (Moduł I) 

 

ROZPOZNAWANIE NIEBEZPIECZEŃSTW - UNIKANIE NIEBEZPIECZEŃSTW  

– POKONYWANIE NIEBEZPIECZEŃSTW 

 

CELE: Rozszerzenie wiadomości kierowców 

 Znaczenie obowiązków i odpowiedzialności w stosunku do innych „partnerów ruchu”,  

jak również w stosunku do słabszych uczestników ruchu, pasażerów, pracodawców, 

środowiska i materiałów. 

 Znaczenie obowiązku posiadania fachowej wiedzy i umiejętności. 

 Znaczenie oddziaływania sił działających na pojazd oraz znajomość praw fizyki jazdy. 

 Znaczenie związku pomiędzy prędkością jazdy, drogą zatrzymania i odstępem podczas 

jazdy w kolumnie. 

 Zachowanie przy hamowaniu w sytuacjach zagrożenia. 

 Rozpoznawanie i unikanie niebezpieczeństw podczas jazdy w zakręcie. 

 Znaczenie prawidłowej pozycji za kierownicą z punktu widzenia aktywnego  

(unikanie wypadku) i pasywnego (ryzyko zranienia). 

 Znaczenie pasa bezpieczeństwa. 

 Znaczenie zagłówka. 

 Znaczenie techniki obserwacji i obserwacji lusterek. 

 Znaczenie techniki obsługi kierownicy dla aktywnego bezpieczeństwa. 

 Znaczenie wsiadania/wysiadania z punktu widzenia uniknięcia wypadku i ryzyka 

zranienia. 

 Części składowe drogi zatrzymania. 

 Czynniki wpływające na długość drogi reakcji i drogi hamowania. 

 Znaczenie typu i stanu ogumienia, stanu nawierzchni oraz typu pojazdu (ciężar ogólny  

i stan załadunku) z punktu widzenia osiągnięcia możliwie najkrótszej drogi hamowania. 

 Prawidłowe przeprowadzenie hamowania awaryjnego w celu osiągnięcia możliwie 

najkrótszej drogi hamowania (znaczenie sprzęgła, względnie automatyk). 

 Doświadczenie, jak się odczuwa hamowanie awaryjne. 



 

   

 Wpływ nawierzchni o różnej przyczepności na zachowanie pojazdów z i bez systemem 

ABS podczas hamowania awaryjnego. 

 Różnice przy hamowaniu awaryjnym pomiędzy pojazdami z i bez ABS. 

 Różnice w sytuacji zagrożenie pomiędzy pojazdami z i bez ESP. 

 Rozpoznanie granic fizyki. 

 Zastosowanie 3. hamulca. 

 Przyczyny podsterowności. 

 Przyczyny nadsterowności. 

 

CELE: Optymalizacja umiejętności kierowców poprzez trening praktyczny 

 Odpowiednio szybkie rozpoznawanie możliwych niebezpieczeństw poprzez ciągłą 

obserwację i skupienie uwagi. 

 Dobranie optymalnego ustawienia fotela. 

 Prawidłowa obsługa kierownicy i zastosowanie prawidłowej techniki obserwacji. 

 Prawidłowe przeprowadzenie hamowania awaryjnego. 

 Prawidłowe przeprowadzenie hamowania z ominięciem przeszkody, przy odpowiednim 

wykorzystaniu dostępnej techniki i stanu pojazdu. 

 Prawidłowa obsługa systemu hamulcowego, kierownicy i sprzęgła. 

 Doświadczenie stabilności toru jazdy i granic stabilności toru jazdy, przy pojazdach  

z ABS. 

 Osiągnięcie możliwie najkrótszej drogi hamowania. 

 Dobór korzystnej linii / toru jazdy dla danej sytuacji. 

 Zastosowanie prawidłowych czynności korygujących podczas zaistniałej podsterowności. 

 Zastosowanie prawidłowych czynności korygujących podczas zaistniałej nadsterowności. 

 Unikanie zmian w przeciążeniu podczas jazdy w zakrętach. 

 Dzięki zastosowaniu prawidłowej techniki obserwacji: rozpoznawanie przeszkody 

możliwie najwcześniej i oszacowywanie dostępnej przestrzeni oraz możliwie najlepsze jej 

wykorzystywanie. 

 Poznanie i prawidłowa obsługa urządzeń bezpieczeństwa znajdujących się  

w pojeździe. 

 

Realizacja: Realizacja celów poprzez: 



 

   

 Wykład i dyskusję: przy wykorzystaniu różnych mediów prezentacyjnych  

(ok. 25% dnia treningowego). 

 Trening praktyczny: przeżycie / doświadczenie różnorakich sytuacji zagrożenia na 

modułach treningowych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Test & Training Safety 

Centre (ok. 75% dnia treningowego). 

 

Ustalenia realizacyjne: 

 Trening odbywa się na terenie ośrodka szkoleniowego Test i Trening na Bednarach,  

w dniach od poniedziałku do piątku. 

 Wszyscy uczestnicy treningu muszą posiadać i przed rozpoczęciem kursu okazać 

aktualne prawo jazdy dla danej kategorii. 

 Trening odbywa się na pojazdach klienta, przy czym ilość uczestników przypadających 

na jeden pojazd nie powinna przekraczać 3. 

 Obowiązek ubezpieczenia pojazdów i związane z tym koszta ponosi uczestnik szkolenia. 

 Ustalone ceny są cenami ryczałtowymi za grupę składającą się z 12-tu uczestników. 

Cena za dany trening jest niezależna od ilości uczestników, przy czym grupa 

uczestników w jednej grupie przypadająca na jednego instruktora nie może przekraczać 

12 osób. 

 W cenę kursu jest wliczony dwudaniowy obiad. 

 

CENNIK: 

 Dla grupy 12-tu kierowców, koszt szkolenia z Bezpiecznej Techniki Jazdy wynosi 

7 200 zł netto (600 zł netto / osobę). 


