
 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy nr 10/OKZ/12/2021 – Harmonogram szkolenia   

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA  

 

Organizator szkolenia Usługi Szkoleniowe, Transportowe i Zarządzanie Władysław Grygo, Plac Wolności 6/26, 19-400 Olecko 

Tytuł szkolenia Prawo jazdy ka t .  C 

Termin i miejsce szkolenia 22.09.2021r-19.10.2021r         19-400 Olecko, Plac Wolności 6/26 Liczba godzin szkolenia 50 

 

Kolejny dzień 

realizacji 

szkolenia (data) 

Planowane 

godziny 

realizacji 

szkolenia 

(od – do) 

Liczb

a 

godzin 

szkole

nia 

Przedmiot/Temat 

Wykładowca 

prowadzący szkolenie 

(imię i nazwisko) 

Miejsce zajęć  

(adres, nr sali) 

22.09.2021r. 8:00-9:00 1 - Wiadomości ogólne, pojęcia podstawowe i definicje Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

22.09.2021r. 9:00-12:00 3 

Znaczenie i podział znaków. 

Znaki ostrzegawcze. Poznanie i omówienie zasad rozmieszczania znaków 

drogowych ostrzegawczych na drodze, ich znaczenie, interpretacja 

niebezpieczeństw i sposób zareagowania na nie. Znaki poziome. Poznanie i 

omówienie zasad rozmieszczania znaków poziomych na drodze, ich znaczenie, 

interpretacja niebezpieczeństw i sposób reagowania na nie. 

Znaki nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości. 

Pozostałe znaki drogowe. Zwrócenie uwagi na fakt istnienia tabliczek 

dodatkowych oraz podanie sposobu prawidłowego odczytywania znaczenia tych 

tabliczek. 

- Przypomnienie informacji o sygnalizatorach świetlnych. Zwrócenie 

szczególnej uwagi na różnice między sygnalizatorem ogólnym a kierunkowym. 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 



 

 

22.09.2021r. 12:00-13:00 1 

- Manewry na drodze: włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie, 

wyprzedzanie, zawracanie, przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwa 

przejazdu, ruch okrężny, cofanie, zatrzymanie i postój, zachowanie wobec 

pieszych, przejeżdżanie przez przejazdy kolejowe i tramwajowe, jazda w 

warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, urządzenia sterowania 

pojazdem i czynności kontrolno-obsługowe. Omówienie obowiązków, jakie są 

nałożone na kierowcę w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym oraz 

kolizji w oparciu ustawy prawa o ruchu drogowym. 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

22.09.2021r. 13:00-15:00 2 

- Manewry na drodze: włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie, 

wyprzedzanie, zawracanie, przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwa 

przejazdu, ruch okrężny, cofanie, zatrzymanie i postój, zachowanie wobec 

pieszych, przejeżdżanie przez przejazdy kolejowe i tramwajowe, jazda w 

warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, urządzenia sterowania 

pojazdem i czynności kontrolno-obsługowe. Omówienie obowiązków, jakie są 

nałożone na kierowcę w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym oraz 

kolizji w oparciu ustawy prawa o ruchu drogowym. 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

23.09.2021r. 8:00-11:00 3 

- Manewry na drodze: włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie, 

wyprzedzanie, zawracanie, przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwa 

przejazdu, ruch okrężny, cofanie, zatrzymanie i postój, zachowanie wobec 

pieszych, przejeżdżanie przez przejazdy kolejowe i tramwajowe, jazda w 

warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, urządzenia sterowania 

pojazdem i czynności kontrolno-obsługowe. Omówienie obowiązków, jakie są 

nałożone na kierowcę w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym oraz 

kolizji w oparciu ustawy prawa o ruchu drogowym. 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

23.09.2021r. 11:00-13:00 2 

- Przypomnienie przepisów odnośnie wyposażenia samochodów ciężarowych. 

Wpływ alkoholu lub podobnie działającego środka na organizm. Poznanie 

sposobu zdobywania wiedzy z czytania map. Sposób planowania tras by 

zoptymalizować przejazd przy dostosowaniu go do obowiązujących przepisów. 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

23.09.2021r. 13:00-15:00 2 

- Omówienie elementów pracy kierowcy zawartych w pojęciu czasu pracy. 

Omówienie ustawy o transporcie drogowym odnośnie tych przepisów oraz 

prawidłowe wypełnianie tachografów analogowych i obsługa tachografów 

cyfrowych. Dokumenty jakie obowiązuje kierowcę w czasie poruszania się po 

drodze. 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 



 

 

 

24.09.2021r. 
8:00-9:00 1 

- Budowa silnika. Omówienie układu chłodzenia, zasilania, smarowania. 

Omówienie poszczególnych kontroli związanych z ciśnieniem oraz skutki 

nieprawidłowego ciśnienia w ogumieniu. Omówienie czynności związanych z 

wymianą filtra powietrza, klocków i płynu hamulcowego. Omówienie terminu 

wykonywania obowiązkowych badań technicznych. Omówienie układów 

związanych z elektrycznością w samochodzie ciężarowym. Omówienie zasady 

działania sprzęgła, skrzyni biegów, wału napędowego, mostu napędowego oraz 

zawieszenia. Przedstawienie podstawowych elementów konstrukcyjnych 

naczepy i przyczepy 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

 

24.09.2021r. 
9:00-10:00 1 

- Budowa silnika. Omówienie układu chłodzenia, zasilania, smarowania. 

Omówienie poszczególnych kontroli związanych z ciśnieniem oraz skutki 

nieprawidłowego ciśnienia w ogumieniu. Omówienie czynności związanych z 

wymianą filtra powietrza, klocków i płynu hamulcowego. Omówienie terminu 

wykonywania obowiązkowych badań technicznych. Omówienie układów 

związanych z elektrycznością w samochodzie ciężarowym. Omówienie zasady 

działania sprzęgła, skrzyni biegów, wału napędowego, mostu napędowego oraz 

zawieszenia. Przedstawienie podstawowych elementów konstrukcyjnych 

naczepy i przyczepy 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

 

24.09.2021r. 
10:00-11:00 1 

- Omówienie przepisów prawnych nakładających limit i ograniczenia dla 

pojazdów poruszających się po drogach. Oznakowanie pojazdu za pomocą 

tablic i podanie prawidłowego rozłożenia masy na osie. Omówienie regulacji 

prawnych dotyczących przewozu ładunku, sposobu ułożenia, zabezpieczenia i 

mocowania. Omówienie przepisów oraz zasad regulujących przewożenia 

ładunków specjalnych. 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

 

24.09.2021r. 
11:00-12:00 1 - Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcje ratunkowe po wypadku Władysław Grygo 

Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

 

24.09.2021r. 
12:00-14:00 2 

- Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku. Załadunek i 

rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy. Dokumenty dotyczące 

pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym 

przewozie rzeczy. 

Władysław Grygo 
Plac Wolności 6/26  

19-400 Olecko 

   

 27.09.2021r. 

 

6:00-22:00* 2 
- Przygotowanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych 

elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. 
Władysław Grygo 

Plac manewrowy 

Produkcyjna 2A 

  

   

 29.09.2021r. 

. 

6:00-22:00* 2 - Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Władysław Grygo 
Plac manewrowy 

Produkcyjna 2A 



 

 

 

  30.09.2021r. 

. 

6:00-22:00* 2 
- Parkowanie skośne, prostopadłe i równoległe. Ruszanie z miejsca do przodu na 

wzniesieniu. 
Władysław Grygo 

Plac manewrowy 

 Produkcyjna 2A 

 

  04.10.2021r. 

  

6:00-22:00* 2 - Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Władysław Grygo 
Plac manewrowy 

Produkcyjna 2A 

 

   06.10.2021r. 

   

6:00-22:00* 
 

3 

- Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego. Jazda drogami dwukierunkowymi o 

różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi 

odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone 

dopuszczalne prędkości. 

Władysław Grygo 
Miasto 

Olecko 

  08.10.2021r. 6:00-22:00*     3 
 - Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i     

     niewyznaczonych pasów ruchu. 
Władysław Grygo 

Trasa  

Olecko-Suwałki 

 i miasto Suwałki 

11.10.2021r. 6:00-22:00*     3 

- Przejazd przez skrzyżowania równorzędne, oznakowane znakami, z 

sygnalizacją świetlną, na których odbywa się ruch wokół wyspy. 

Wykonywanie manewru wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa 

ruchu, zmiany kierunku jazdy. 

Władysław Grygo 

Trasa  

Olecko-Suwałki 

 i miasto Suwałki 

 

12.10.2021r. 
6:00-22:00* 

 

4 

 

- Przejazd przez skrzyżowania równorzędne, oznakowane znakami, z 

sygnalizacją świetlną, na których odbywa się ruch wokół wyspy. 

Wykonywanie manewru wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa 

ruchu, zmiany kierunku jazdy. 

Władysław Grygo 

Trasa  

Olecko-Suwałki 

 i miasto Suwałki 

14.10.2021r. 

 

6:00-22:00* 

 

4 

 

- Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania we wskazanym 

miejscu, w sytuacjach awaryjnych. Zmiana biegów właściwa dla 

energooszczędnej jazdy. Stosowanie hamowania silnikiem. 

Władysław Grygo 

Trasa  

Olecko-Suwałki 

 i miasto Suwałki  

18.10.2021r. 
6:00-22:00* 

 

4 

 

 

- Jazda w terenie zabudowanym i poza nim. Jazda na placu manewrowym. 

 

Władysław Grygo 

Trasa  

Olecko-Suwałki 

 i miasto Suwałki Plac 

manewrowy 

 Produkcyjna 2A  

   

  19.10.2021r. 

 

 

6:00-22:00* 

 

1 - Egzamin wewnętrzny. Władysław Grygo 

Miasto Olecko  Plac 

manewrowy 

Produkcyjna 2A 

25.10.2021r.   - Egzamin państwowy  WORD Suwałki 

 Suma 50  

 

         - * kursanci umawiają się z instruktorem indywidualnie na jazdy w godz. 6:00-22:00, uwzględniając jazdę w godzinach nocnych 


