
Załącznik 1 – Zakres tematyczny oprogramowania „Europejski Kierowca Zawodowy” (EKZ)                                           
 

1. KWALIFIKACJA WSTĘPNA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E (część podstawowa) 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego 
wykorzystania 
- Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących 
bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego 
zużycia i zapobiegania awariom 

               b)  Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących 
                       nim zasad 

c) Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
- Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy: 
- Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów: 
- Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym: 
- Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych: 
- Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych: 
- Umiejętność zachowania sie w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika      
 

1.1.  KWALIFIKACJA WSTĘPNA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E (część specjalistyczna) 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami 
prawidłowego użytkowania pojazdu 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych: 

                b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów 
                c)   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
                      - Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji 
                       rynku 
  

2. KWALIFIKACJA WSTĘPNA W ZAKRESIE KAT. D, D+E, D1, D1+E (część podstawowa) 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego 
wykorzystania 
- Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących 
bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego 
zużycia i zapobiegania awariom 

                b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących 
                       nim zasad 

  c)   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
- Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy: 
- Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów: 



- Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym: 
- Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych: 
- Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych: 
- Umiejętność zachowania sie w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika      
 

2.1.  KWALIFIKACJA WSTĘPNA W ZAKRESIE KAT. D, D+E, D1, D1+E (część specjalistyczna) 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych: 
-Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa 
- Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów 
bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu 

                b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów 
                c)   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
                      - Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu  
                      drogowego i organizacji rynku  
  

3. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E (część 
podstawowa) 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego 
wykorzystania 
- Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących 
bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego 
zużycia i zapobiegania awariom 

               b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących 
                       nim zasad  

 c)    Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
- Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy: 
- Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów: 
- Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym: 
- Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych: 
- Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych: 
- Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika      
 
 

3.1.  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E (część 
specjalistyczna) 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami 
prawidłowego użytkowania pojazdu 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych 

                b)   Stosowanie przepisów 



                       - Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów 
                c)   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
                      - Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji 
                       rynku 
  

4. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE KAT. D, D+E, D1, D1+E (część 
podstawowa) 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego 
wykorzystania 
- Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących 
bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego 
zużycia i zapobiegania awariom 

               b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących 
                       nim zasad  

c)      Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
- Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy 
- Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów 
- Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym 
- Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych 
- Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych 
- Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika      
 

4.1.  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE KAT. D, D+E, D1, D1+E (część 
specjalistyczna) 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych 
- Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa 
- Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów 
bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu 

                b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów 
                c)   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
                      - Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu  
                      drogowego i organizacji rynku   
  

5. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA W ZAKRESIE                   
KAT. C, C+E, C1, C1+E  
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami 
prawidłowego użytkowania pojazdu: 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa 



                b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów 
                c)   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
                      - Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji 
                       rynku 

 

6. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA W ZAKRESIE                
KAT. D, D+E, D1, D1+E 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa 
- Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa 
- Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów 
bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu 

                b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów 
                c)   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
                      - Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu  
                      drogowego i organizacji rynku   

 

7. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E  
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami 
prawidłowego użytkowania pojazdu 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa 

                b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów 
                c)   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
                      - Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji 
                       rynku 
  

8. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA W ZAKRESIE KAT. D, D+E, D1, D1+E 
 
a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa  
-Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa 
- Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów 
bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu 

                b)   Stosowanie przepisów 
                       - Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów 
                c)   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 
                      - Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu  
                      drogowego i organizacji rynku   
  

9. SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E (5 modułów) 



 
Moduły obowiązkowe 
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego 
wykorzystania 
- Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących 
bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania 
jego zużycia i zapobiegania awariom: 
- Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i 
zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu: 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych: 

2. Stosowanie przepisów 
- Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i 
rządzących nim zasad  

                        - Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów: 
3.   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego 
      i środowiska 

- Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy: 
- Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów: 
- Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym: 
- Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych: 
- Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych: 
- Umiejętność zachowania sie w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika  
- Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i 
organizacji rynku 

 
Moduły fakultatywne ( 2 do wyboru)  
1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
2. Czynnik ludzki w przewozie drogowym 
3. Wizerunek firmy - obsługa klientów 
4. Pierwsza pomoc 
5. Ergonomia dla Kierowców 
6. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym/autobusem  
7. Krajowy przewóz drogowy 
8. Międzynarodowy przewóz drogowy 
9. Mocowanie ładunku 
10. Przewóz drogowy zwierząt 
11. Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe 
12. Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe 
13. Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się 
14. Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną 
15. Przewóz drogowy drewna 
16. Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu 

budowy 
17. Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
18. Ograniczenia w przewozie drogowym towarów 
19. Nienormatywne przewozy drogowe    

 
 

10. SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE KAT. D, D+E, D1, D1+E (5 modułów) 



 
Moduły obowiązkowe 
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa 
- Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego 
wykorzystania 
- Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących 
bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania 
jego zużycia i zapobiegania awariom: 
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych: 
- Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu  i bezpieczeństwa 
- Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów 
bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu 

                      2.  Stosowanie przepisów 
- Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i 
rządzących nim zasad  

                            - Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów 
3.   Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i  
      środowiska 

- Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy: 
- Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów: 
- Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym: 
- Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych: 
- Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych: 
- Umiejętność zachowania sie w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika  
- Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i 
organizacji rynku 

 
Moduły fakultatywne ( 2 do wyboru)  
1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
2. Czynnik ludzki w przewozie drogowym 
3. Wizerunek firmy - obsługa klientów 
4. Pierwsza pomoc 
5. Ergonomia dla kierowców 
6. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym/autobusem  
7. Krajowy przewóz drogowy 
8. Międzynarodowy przewóz drogowy 

 


