
Z2 Kierowanie pojazdem lub zespołem pojazdów 

WIEDZA – zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI – potrafi: 

 Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

 Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców; 

 Przepisy regulujące warunki przewozu 
określonych towarów;  

 Zasady przygotowania pojazdu do jazdy;  

 Obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie 
pojazdu;  

 Zasady łączenia zespołu pojazdów;  

 Warunki załadunku różnych rodzajów ładunków 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
maksymalnych obciążeń;  

 Techniki jazdy samochodem w różnych 
warunkach;  

 Zasady zabezpieczania przewożonego ładunku 
oraz jego rozmieszczenia w pojeździe; 

 Przepisy dotyczące oznaczania pojazdów 
samochodowych lub zespołów pojazdów; 

 Sposoby i techniki zabezpieczania pojazdu przed 
kradzieżą lub nieuprawnionym użyciem; 

 Zasady korzystania z dróg płatnych 
i bezpłatnych;  

 Zasady użytkowania pojazdu; 

 Rodzaje, zasady dobierania parkingów oraz 
zasady bezpiecznego postoju pojazdu; 

 Czynności obsługowe pojazdu po zakończeniu 
jazdy.  

 Stosować przepisy prawa dotyczące kierowania 
pojazdami, obowiązujące na terenie kraju oraz 
w przewozach międzynarodowych; 

 Stosować przepisy dotyczące czasu pracy 
kierowców; 

 Stosować przepisy regulujące warunki 
przewozu określonych towarów; 

 Sprawdzać i oceniać stan techniczny pojazdu 
przed wyjazdem;  

 Przygotowywać pojazd do jazdy; 

 Wykorzystywać wyposażenie obowiązkowe 
i dodatkowe pojazdu; 

 Rozpoznawać wyposażenie podstawowe 
i dodatkowe pojazdów; 

 Łączyć zgodnie z zasadami zespoły pojazdów; 

 Nadzorować ilość oraz rodzaj załadowywanych 
i rozładowywanych towarów lub samodzielnie 
dokonywać czynności załadunku i rozładunku 
u klientów; 

 Nadzorować prawidłowość rozmieszczenia 
ładunku na pojeździe lub samodzielnie 
wykonywać czynności załadunku, tak aby nie 
dochodziło do przeciążenia poszczególnych osi 
pojazdu; 

 Oznaczać pojazd samochodowy lub zespół 
pojazdów zgodnie z przepisami; 

 Kierować pojazdem samochodowym w różnych 
warunkach drogowych; 

 Użytkować pojazd zgodnie z instrukcją obsługi 
i jego przeznaczeniem; 

 Zabezpieczać ładunek podczas transportu; 

 Stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych 
i płatnych; 

 Dobierać odpowiednie parkingi z 
uwzględnieniem zasad bezpiecznego postoju 
pojazdu; 

 Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą lub 
nieuprawnionym użyciem; 

 Przeprowadzać czynności obsługowe po 
zakończeniu jazdy. 

 


