
AKADEMIA MŁODEGO KIEROWCY 

Założenia do pilotażowego programu bezpłatnych warsztatów 

organizowanych przez WORD Białystok. 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku w ramach swoich działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zainicjował projekt pod nazwą Akademia Młodego 

Kierowcy. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń dla młodych kierowców w wieku 18-24 lata, na które 

składają się zarówno zajęcia teoretyczne jak i zajęcia praktyczne poprawiające umiejętności za 

kierownicą.  

Podstawowym celem warsztatów jest podniesienie świadomości w tej grupie wiekowej, 

ponieważ bardzo często młodych kierowców cechuje brak doświadczenia i wyobraźni, przecenianie 

swoich umiejętności praktycznych w kierowaniu pojazdem, brawura i ryzykowne zachowania na 

drodze, kierowanie pod wpływem alkoholu a także stosunkowo duża liczba wypadków z udziałem 

kierowców w tym wieku.  

W trakcie szkolenia teoretycznego uczestnicy spotkają się m.in. z funkcjonariuszem Policji z 

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie podczas pogadanki słuchacze 

poznają przyczyny i skutki wypadków drogowych z uwzględnieniem dróg w naszym regionie, 

dowiedzą się jak postępować w przypadku kolizji lub wypadku. Psycholog transportu omówi m.in. 

wpływ narkotyków i alkoholu na prowadzenie pojazdu i problem agresji za kierownicą. Z kolei 

egzaminator przedstawi najczęściej popełniane błędy przez kierowców i omówi najtrudniejsze 

manewry na drodze. Na koniec zajęć teoretycznych instruktor techniki jazdy omówi systemy 

bezpieczeństwa czynnego i biernego montowane we współczesnych pojazdach oraz wyjaśni 

podstawy eco-driving’u i jazdy defensywnej.  

Założeniem organizatora jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale również poprzez 

zajęcia praktyczne poprawa umiejętności jazdy. Pod okiem instruktora techniki jazdy oraz  

egzaminatora uczestnicy przekonają się jak ważny wpływ na bezpieczeństwo jazdy ma pozycja za 

kierownicą a w trakcie ćwiczeń na placu manewrowym poznają prawidłowe sposoby kręcenia kołem 

kierownicy. Z kolei jazda z talerzem Stewarta uświadomi jak ważna jest płynność jazdy i pokonywanie 

zakrętów. Końcowym elementem zajęć praktycznych będzie jazda autem wyposażonym w troleje, 

które symulują poślizg nadsterowny. Celem tego ćwiczenia będzie z jednej strony pokazanie jak łatwo 

jest stracić panowanie nad autem a z drugiej nauka właściwych odruchów jeśli już do poślizgu 

dojdzie. 

Uczestnicy na początku szkolenia otrzymają do wypełnienia ankietę oceniającą ich 

umiejętności za kierownicą. Na zakończenie szkolenia otrzymają pamiątkowy dyplom o ukończeniu 

warsztatów Akademii Młodego Kierowcy. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w przypadku dużego 

zainteresowania szkoleniem nie wyklucza się kolejnych edycji warsztatów. Rejestrację uczestników 

prowadzi dział szkoleń WORD Białystok. 


