PRAWO O RUCH DROGOWYM
– NOWE OTWARCIE
ZMIANY OD 20 MAJA I 1 CZERWCA

Wprowadzenie
20 maja i 1 czerwca wejdą dwie duże zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Pierwsza zmiana uzupełnia listę pojazdów, dogania rzeczywistość. Druga zmiana, zmienia relacje
między kierowcami i pieszymi. Będą to zmiany rewolucyjne, jak na polskie warunki.

cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze
zmianami prawa o ruchu drogowym, które wejdą w
życie 20 maja i 1 czerwca.
W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona nowa
definicja pieszego, definicja urządzenia
wspomagającego ruch, urządzenia transportu
osobistego i hulajnogi. Uczestnicy dowiedzą się, jak
odróżnić pojazdy wspomagające ruch od urządzenia
transportu osobistego, dowiedzą się kiedy należy
ustąpić pierwszeństwa pieszemu, kiedy ustąpić osobie
poruszającej się hulajnogą, co to znaczy bezpieczna
odległość i jak ją zachować.
Szkolenie obali mity, fake newsy, opinie youtuberów.
Uczestnik dowie się zasad, nie opinii. Proste
instrukcje, które pozwolą kierowcom flotowym śmiało
ruszyć w drogę.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do kierowców flotowych,
szoferów, przedstawicieli handlowych, managerów
floty, osób odpowiedzialnych za szkolenia kierowców,
za bezpieczeństwo floty, likwidatorów szkód floty.

Program
Szkolenie stacjonarne 360 minut – Tor Modlin – 22.06.2021, g. 09.00

Szkolenie online 180 minut – 23.06.2021, g. 09.00

Minimalna liczba uczestników 10 Maksymalna liczba uczestników 20 w grupie

Minimalna liczba uczestników 10 osób

Część teoretyczna:

g. 09.00 część 1

g. 09.00 Wykład
»
»
»
»
»
»
»
»

Nowa definicja pieszego
Nowa definicja hulajnogi elektrycznej
Nowa definicja urządzenia wspomagającego ruch
Nowa definicja urządzenia transportu osobistego
Kiedy poruszający tymi pojazdami będzie pieszym, a kiedy kierowcą?
Relacje na drodze – skrzyżowanie, przejazd rowerowy, przejście dla pieszych.
Pomiar bezpiecznej odległości bez front assist.
Prędkość w obszarze zabudowanym i poza nim. Kiedy możemy stracić prawo jazdy.

g.11.00 przerwa
Część praktyczna:
g.11.30 zajęcia praktyczne 1: nauka utrzymywania odległości, hamowanie płyta poślizgowa
g.13.00 obiad
g.13.30 zajęcia praktyczne 2: rozpoznawanie pieszego, omijanie przeszkody
g.15.00 koniec zajęć
Cena szkolenia praktycznego:
665 zł netto* / osobę > 15 osób
800 zł netto* / osobę < 15 osób
*zwolnienie podmiotowe

»

Nowa definicja pieszego

g. 10.00 część 2
»
»
»

Nowa definicja hulajnogi elektrycznej
Nowa definicja urządzenia wspomagającego ruch
Nowa definicja urządzenia transportu osobistego

g. 11.00 część 3

»
»
»
»

Kiedy poruszający tymi pojazdami będzie pieszym, a kiedy kierowcą?
Relacje na drodze – skrzyżowanie, przejazd rowerowy, przejście dla pieszych.
Pomiar bezpiecznej odległości bez front assist.
Prędkość w obszarze zabudowanym i poza nim. Kiedy możemy stracić prawo jazdy.

g. 12.00 Koniec zajęć
Cena: 350 zł + 23% VAT

Autor
Prezes Fundacji „Drogi Mazowsza”, właściciel firmy PRO.So, kierownik projektu
„Drive to the Future” w Polskim Związku Motorowym. Koordynator projektów
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w PZM.
MBA, NGOMaster, magister nauk politycznych. Licencjonowany przewodnik
turystyki rowerowej. Rzecznik Prasowy Zarządu Dróg Miejskich (2008-2016).
Główny specjalista podatków i opłat lokalnych Urzędu m.st. Warszawy (20012008).
Autor programu Platformy eLearningowej „Droga z klasą” na zlecenie MDDP
Akademia Biznesu. Wartość projektu 704.000€. Autor kampanii społecznych na
temat bezpieczeństwa ruchu drogowego: „58 miliardów”, „Nie dokładaj
roboty”, „I Ty jesteś pieszym”, „Czerwone-stój, Zielone-idź. To takie proste”,
„Użyj dzwonka”, „Załóż odblask” i „3kolory”; zdobywca nagrody Silver Dolphin
Award w konkursie „Cannes Corporate Media & TV Awards 2015” za film do
kampanii „3kolory”.
Czas biznesowy: Prowadzę i organizuję imprezy masowe, w szczególności
imprezy rowerowe – wyścigi rowerowe, wycieczki rowerowe, rajdy rowerowe
dla dzieci, akcje CSR.

Kontakt
Fundacja „Drogi Mazowsza”
ul. Żółkiewskiego 19, 05-800 Pruszków
 608.460.555  biuro@drogimazowsza.org

