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Wstęp: 

W niniejszym raporcie przedstawiono zalecenia w zakresie opracowania szkoleń e-

learningowych, uwzględniających dostępność obecnych technik nauczania, w 

odniesieniu do grupy kandydatów na kierowców zawodowych. Wyznaczono również 

kierunki rozwoju metod nauczania oraz rozpatrzono rozwój dostępnych technologii, 

które mogą przyczynić się do podniesienia poziomu jakości szkolenia oraz poziomu 

zainteresowania kursantów. 

W raporcie ujęto stale rosnącą grupę imigrantów, wskazując konieczne kierunki 

rozbudowania oferty szkoleniowej dla tej grupy. 

Autorzy punktują również ograniczenia wynikające z konstrukcji prawa oraz 

wskazują na konieczność wprowadzenia stosownych poprawek w legislacji w 

kontekście rosnącego rynku szkoleniowego. 

  



Zadanie IO5 

Projekt ICT-INEX Strona 3 z 51 

 

Prawa autorskie 

Niniejszy dokument zawiera materiały objęte prawem autorskim stosownych 

członków konsorcjum ICT-INEX. Nie należy go powielać ani kopiować bez 

uprzedniej zgody. Informacje w nim zawarte stanowią własność intelektualną 

określonych członków konsorcjum ICT-INEX, są poufne i nie mogą być ujawniane w 

celach innych niż określone w umowie konsorcjum.  

Wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie do 

celów handlowych może wymagać uzyskania zezwolenia ze strony ich właściciela. 

Ani konsorcjum ICT-INEX jako podmiot, ani żaden z jego członków nie gwarantują, 

że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nadają się do wykorzystania lub że 

korzystanie z nich nie niesie z sobą żadnego ryzyka, i nie ponosi odpowiedzialności 

za straty lub szkody poniesione przez osobę wykorzystującą te informacje. 
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5. Indeks słów kluczowych 

e-learning (szkolenia przy użyciu technologii informatycznych wykorzystywane w 
szkoleniu kierowców), 10-15, 17, 19-22, 27-29, 38, 40, 43-47 

ETS (symulator jazdy samochodem w szkoleniach kierowców), 31, 33-35, 39 
Euro Truck Simulator (symulator jazdy samochodem wykorzystywany w szkoleniach 

kierowców), 30, 33 
grywalizacja, gamifikacja (wykorzystanie mechanizmów gier w celu zwiększenia 

zaangażowania uczestników w szkoleniach kierowców), 30, 37, 40 

imigranci (osoby przybyłe do kraju z zagranicy w celu zamieszkania i podjęcia 
zawodu kierowcy), 10, 11, 17, 24, 27, 42, 44 

metodologia treningowa (dobór metody szkolenia w zależności od osoby będącej 
uczestnikiem szkolenia), 28 

trenerzy (wykładowcy, trenerzy szkoleń dla kierowców), 20 
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6.  Streszczenie 

W niniejszym raporcie przedstawiono analizę podejmowanych obecnie działań w 

obszarze szkoleń e-learningowych ukierunkowanych na kierowców zawodowych i 

zaprezentowano kierunki przyszłych działań koniecznych do podjęcia, aby 

wykorzystywać nowoczesne narzędzia szkoleniowe w celu zwiększenia skuteczności 

i atrakcyjności szkoleń dla kierowców i kandydatów na kierowców. 

W opracowaniu wskazuje się również korzyści, jakie mogą uzyskać firmy 

świadczące usługi szkoleniowe dla kierowców, decydując się na wprowadzenie 

takich rozwiązań do swojej oferty. Są to przede wszystkim korzyści finansowe 

wynikające z zastosowania nowoczesnych technik wizualnych. 

Na potrzeby niniejszego raportu autorzy przeprowadzili specjalne badania.  Wzięli w 

nich udział uczestnicy kursów w ośrodkach szkoleniowych Grupy CARGO. Grupy 

docelowe wybrano na podstawie profilu osobistego pod kątem spełnienia celów 

projektu ICT-INEX. W badaniu wzięli udział respondenci w różnym wieku, ze 

szczególnym naciskiem na grupę wiekową poniżej 30 i powyżej 50 roku życia. Pod 

uwagę wzięto również imigrantów. Ze względu na to, że ich liczba była ograniczona, 

w tej grupie nie wprowadzono podziału wiekowego.  Uczestnicy badania stanowią 

podstawową grupę docelową projektu.  
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7. Wstęp 

Niniejszy raport opisuje działania przeprowadzone w ramach projektu ICT-INEX, 

którego celem jest wzbogacenie oferty szkoleniowej dla kierowców zawodowych. 

Stanowi podsumowanie prac przeprowadzonych w ramach opracowania Rezultatu 

Pracy Intelektualnej 5. Efektem końcowym są wytyczne w zakresie opracowania 

szkoleń e-learningowych, w tym wsparcie językowe dla imigrantów. Wytyczne 

wskazują metody integracji szkoleń e-learningowych z innymi metodami nauczania. 

Wzbogacony pakiet powinien stanowić ofertę dostosowaną do obecnych potrzeb 

rynku szkoleniowego i jednocześnie atrakcyjną dla wszystkich uczestników kursów. 

W raporcie przedstawiono ocenę kursu oraz rezultaty szkoleń przeprowadzonych z 

zastosowaniem e-learningu w charakterze metody szkoleniowej. Wskazuje on 

możliwości zwiększenia skuteczności zajęć, a także ograniczenia nakładane przez 

stosowne przepisy dotyczące szkolenia kierowców. Autorzy dają również 

rekomendacje prawne i organizacyjne, które mogą pomóc podwyższyć poziom 

jakości szkoleń przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów. 

7.1 Projekt ICT-INEX 

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i dostępności szkoleń umożliwiających 

rozpoczęcie kariery kierowcy zawodowego. Te założenia planuje się osiągnąć za 

sprawą zastosowania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 

efekcie powstanie jednolity model prowadzenia szkoleń kierowców w branży 

transportowej, a także zalecenia dotyczące koniecznych zmian w prawie krajowym i 

unijnym. 

7.2 Opis pakietu prac 

Wśród działań przeprowadzonych w ramach projektu wymienić należy rekrutację 

uczestników spełniających wymagania projektowe, ich udział w kolejnych etapach 

realizacji projektu, a także podsumowanie i analizę uzyskanych danych oraz 

przedstawienie ostatecznych wniosków. Stosowane obecnie metody szkolenia 

w formie e-learningu przeanalizowano pod kątem ich skuteczności oraz możliwości 

rozwoju. Dzięki ocenie efektów szkoleń można opracować metodologię 

umożliwiającą maksymalizację transferu wiedzy przy jednoczesnym zwiększeniu 

skuteczności pojedynczych etapów szkolenia. Raport zawiera zalecenia w zakresie 

kierunków dalszych działań.  
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7.3 Struktura dokumentu 

Niniejszy dokument przedstawia analizę stosowanych obecnie metod 

szkoleniowych, opis działań podjętych w ramach projektu oraz ich rezultaty, 

sugestie w zakresie zmian i aktualizacji, w tym w kwestii wprowadzenia technologii 

informacyjno-komunikacyjnych do procesu szkolenia kierowców zawodowych. 

Autorzy definiują rolę szkoleń e-learningowych w procesie nauczania oraz 

możliwość ich rozbudowania w celu pogłębienia skuteczności tej metody. Ponadto 

wskazują sposoby integracji e-learningu z tradycyjnymi metodami szkoleniowymi. 

Dokument pozwala na określenie, na ile użyteczne może się okazać wzbogacenie 

oferty szkoleniowej o nowe funkcjonalności oraz na wyznaczenie kierunku rozwoju 

branży kursów dla kierowców.  
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8.  Analiza sposobów szkolenia kandydatów na 

kierowców zawodowych poprzez zastosowanie 

metod tradycyjnych oraz e-learningu 

Podstawową, tradycyjną metodą wykorzystywaną w szkoleniu kandydatów na 

kierowców zawodowych jest przekazywanie wiedzy przez wykładowcę grupie 

uczniów – uczestnikom kursu. Wiedza jest przekazywana ustnie w czasie zajęć, zaś 

osoba prowadząca może wykorzystywać materiały multimedialne zawierające 

statyczne ilustracje bądź filmiki instruktażowe. Zaletą tej metody jest nawiązywanie 

bezpośredniej relacji typu mistrz–uczeń umożliwiającej bieżący kontakt i rozmowę 

na temat zagadnień omawianych podczas lekcji. Dzięki temu błyskawicznie można 

wykryć, co stwarza trudności kursantowi oraz wyjaśnić wątpliwości na bieżąco w 

czasie zajęć. Niewątpliwie wadą tej metody jest konieczność dostosowywania 

swoich planów do czasu i miejsca prowadzenia szkolenia ze strony kursantów. 

Niewielka elastyczność powoduje, że nie każdy może wziąć udział w takiej formie 

szkolenia, przede wszystkim ze względu na ograniczenia czasowe i miejscowe. Z 

tego powodu potencjalni kandydaci mogą nawet rezygnować z podjęcia kursu, gdyż 

miejsce jego prowadzenia jest dla nich niedostępne, np. ze względu na dojazd. 

E-learning znosi tę barierę. To metoda znacznie bardziej elastyczna, umożliwiająca 

prowadzenie zajęć w czasie nieograniczającym się wyłącznie do czasu szkolenia. W 

efekcie uczeń może odbyć szkolenie w odpowiadającym mu momencie, 

dopasowując je do swoich planów. Niestety nie rozwiązuje to problemu bariery 

lokalizacyjnej. Krajowe przepisy dotyczące szkoleń obligują do odbycia kursu w 

fizycznym budynku i nie zezwalają na przeprowadzenie choćby części zajęć poza 

nim. Ustawodawca zakłada utrzymanie relacji mistrz–uczeń, która bez wątpienia ma 

pozytywny wpływ na jakość szkolenia. Niemniej wydaje się, że bez znaczącej straty 

jakościowej można byłoby umożliwić realizację części programu poza terenem 

ośrodka, nie rezygnując jednocześnie z niezbędnego bezpośredniego kontaktu z 

trenerem-wykładowcą podczas części zajęć, w tym podczas podsumowania 

poszczególnych tematów. 

Inne ośrodki również dostrzegają zalety e-learningu. Dariusz Piorunkiewicz pisze na 

stronie www.szkola-jazdy.pl: „nauczanie na odległość, zwane potocznie e-

learningiem, stało się równoprawną metodą dydaktyczną. Z powodzeniem stosują 

tego typu metody chociażby uczelnie wyższe czy branża szkoleń lotniczych – 

ogromna część szkoleń teoretycznych odbywa się w taki sposób. 

Co ciekawe, również organizacje państwowe dostrzegły możliwości oferowane przez 

e-learningowe metody kształcenia. Mało tego, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości w ramach współfinansowanej przez Unię Europejską „Akademii 
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PARP” oferuje szerokie spektrum szkoleń online adresowanych do przedsiębiorców. 

Metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych 

sprawdziły się również przy szkoleniu kierowców zawodowych w ramach kwalifikacji 

wstępnej i szkoleń okresowych. Ich efektywność jest potwierdzana wysoką 

zdawalnością egzaminów kwalifikacyjnych. 

W kontekście szkolenia kandydatów na kierowców przez ostatnie dwa lata e-

learning stał się doskonałym rozwiązaniem dla wielu grup kursantów. Zaliczyć do 

nich należy m.in. osoby, które ze względu na sytuację zawodową i niską 

elastyczność czasową nie mogą skorzystać z zajęć teoretycznych prowadzonych w 

tradycyjnej formie, posiadający prawo jazdy i zdobywający kolejne uprawnienia 

oraz niepełnosprawni z ograniczoną sprawnością ruchową.  

Zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody nauczania powinny być ogólnie 

dostępne, a kursant [powinien] móc swobodnie wybierać optymalne dla siebie 

rozwiązanie”.  

Metoda tradycyjna Metoda e-learningowa 

Zalety Wady Zalety Wady 

bezpośredni 

kontakt z 
nauczycielem 

konieczność 

prowadzenia zajęć 
w ośrodku 

szkoleniowym 

możliwość 

prowadzenia zajęć 
poza ośrodkiem 

szkoleniowym 

brak 

bezpośredniego 
kontaktu z 

nauczycielem 

 konieczność 

dostosowywania 
swoich planów do 
harmonogramu 

zajęć 

zajęcia mogą się 

odbywać w 
dowolnym 
momencie 

 

 brak możliwości 

aktualizowania 
materiałów na 

bieżąco 

możliwość 

aktualizowania 
materiałów w niemal 

każdym momencie 

 

 ograniczony zasób 

materiałów 
multimedialnych  

szeroki dostęp do 

multimediów 

 

bieżąca 
weryfikacja 
umiejętności 

kursantów 

  możliwość 
sprawdzania 
znajomości 

materiałów 
wyłącznie okresowo 
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 konieczność 

dostosowania 
wykładu do 
średniego poziomu 

grupy  

możliwość 

dostosowania treści 
do konkretnego 
uczestnika  

 

 wyższe koszty 

zatrudnienia 
instruktora-

wykładowcy 

niższe koszty 

zatrudnienia 
instruktora-

wykładowcy 

 

 koszty dojazdu do 

ośrodka 
szkoleniowego 
ponoszone przez 

kursanta 

niższe koszty 

dojazdu do ośrodka 
szkoleniowego 
ponoszone przez 

kursanta 

 

 jakość 

przekazywanej 
wiedzy uzależniona 

od poziomu 
zaangażowania 
instruktora-

wykładowcy 

spójny poziom 

jakości 
przekazywanej 

wiedzy 

 

 bariera językowa usunięcie bariery 

językowej – materiał 
może być 

prezentowany w 
języku obcym 

 

 

8.1 Zalecane kwalifikacje instruktora-wykładowcy 

 rozległa wiedza na temat zagadnień omawianych podczas zajęć, 

 umiejętność przekazania kursantom celów i zadań dydaktycznych, 

 umiejętność przekazywania wiedzy, w tym analiza i interpretacja trudnego 

materiału, 

 umiejętność wskazywania faktycznych sytuacji, w których można 

wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną,  

 umiejętność oceny predyspozycji kursantów do przyswajania omawianych 

zagadnień, 

 umiejętność używania narzędzi wykorzystywanych w szkoleniu, 

 biegła znajomość języków obcych wykorzystywanych w e-learningu, 

 umiejętność dostosowania materiału do poziomu kursantów. 
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W tradycyjnych szkoleniach dobór metody, a także efekty danego kursu są zależne 

m.in. od kwalifikacji wykładowcy. Jaką ilość informacji i jaki ich zakres przekaże 

uczniom wykładowca, zależy przede wszystkim od niego. Wskazane powyżej cechy 

bezpośrednio wpływają na efekt końcowy. Cechy psychofizyczne, poziom 

zmęczenia, doświadczenie pedagogiczne – wszystko to ma niebagatelne znaczenie. 

Metoda e-learningowa eliminuje wady związane z bezpośrednią pracą z kursantem, 

umożliwiając przekazywanie wiedzy zawsze w ten sam sposób, niezależnie od 

miejsca szkolenia oraz błędów i niedoskonałości ludzkich.  

Niezwykle ważną misją społeczną instruktora-wykładowcy jest przygotowanie 

przyszłego kierowcy do udziału w ruchu drogowym. W tym celu musi przekazać mu 

odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia pojazdu, lecz także 

pomóc wypracować określone cechy, gwarantujące, że stanie się on dobrym i 

odpowiedzialnym kierowcą. Dlatego instruktor-wykładowca również musi posiadać 

odpowiednie umiejętności i cechy charakteru, dzięki którym proces nauczania 

będzie przebiegał odpowiednio i skutecznie. Bardzo ważną umiejętność stanowi 

asertywność. Pod tym pojęciem rozumie się odpowiednie zachowanie, pewność 

siebie, wysokie poczucie własnej wartości, samospełnienie, a także umiejętności 

komunikacyjne. Instruktor lub wykładowca, który sprawia wrażenie osoby dobrze 

czującej się w swojej roli oraz dobrze zorganizowanej ma największe szanse na 

wzbudzenie zaufania u kursantów. Jednym z zadań instruktora w czasie szkolenia 

jest również wskazywanie uczniom ich słabych i mocnych stron, co ma pomóc w 

późniejszej ocenie ich predyspozycji do bycia zawodowymi kierowcami. Zachowania 

ucznia na drodze zależą od sposobu postrzegania przez niego własnej wiedzy, 

umiejętności i siły psychicznej. Instruktor musi potrafić ocenić jakość i tempo 

przyswajania przez ucznia nowego materiału, a także jego zdolności 

psychomotoryczne oraz ćwiczyć z nim to, co stanowi dla niego największą trudność. 
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9.  Analiza działań podejmowanych w ramach 

szkolenia kierowców zawodowych z 

wykorzystaniem e-learningu  

W ośrodku szkoleniowym Grupy CARGO stosuje się metodę e-learningową na co 

dzień. Wykorzystuje się ją m.in. w szkoleniach kierowców zawodowych w ramach 

tzw. kwalifikacji wstępnej, a także podczas szkoleń okresowych, których celem jest 

odświeżenie nabytej wiedzy oraz przedstawienie zmian, które zaszły w prawie od 

czasu poprzedniego szkolenia. Zajęcia odbywają się pod opieką instruktora, metodą 

tradycyjną, która wymaga aktywnego uczestnictwa instruktora, w połączeniu z 

metodą e-learningową, polegającą na prezentacji materiałów audiowizualnych.  Taki 

sposób prowadzenia zajęć wynika z prawa polskiego. Uregulowano to w par. 12, pkt 

1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców 

wykonujących przewóz drogowy. 

Dostępne jest również szkolenie w języku rosyjskim skierowane do imigrantów, 

pochodzących głównie z Ukrainy i Białorusi. Przedsiębiorstwa transportowe 

pozyskują obecnie kierowców z tych krajów ze względu na niedobór specjalistów w 

tej grupie zawodowej w Polsce. Ośrodek szkoleniowy Grupy CARGO planuje 

uruchomienie kursów w języku angielskim, jako że na polskim rynku kierowców 

zawodowych pojawia się coraz więcej osób używających tego języka jako drugiego 

(obok języka ojczystego). Ten plan stanowi odpowiedź na oczekiwania innych 

ośrodków szkoleniowych, z którymi współpracujemy. Znacznie łatwiej jest 

przeprowadzić proces szkoleniowy dla grupy obcokrajowców, niewładających biegle 

językiem polskim, gdy można skorzystać z materiałów szkoleniowych w języku 

obcym. To ogromna przewaga e-learningu. Można nawet powiedzieć, że jest on 

przyjazny zarówno dla kursantów, jak i dla wykładowców. 

W tej chwili na rynku polskim oferuje się kilka szkoleń online w zakresie różnych 

rodzajów kwalifikacji. Różnią się przede wszystkim estetyką, natomiast sama treść 

jest bardzo zbliżona, gdyż precyzują ją przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia 

kierowców. Każde szkolenie obejmuje obowiązkowy zakres tematyczny podzielony 

na ściśle określone części. Firmy udostępniają także przykładowe pytania testowe, 

aby pomóc kursantom w przygotowaniach do egzaminu. Poszczególne strony 

internetowe ośrodków szkoleniowych różnią się pod względem oferty zakupu 

tradycyjnych podręczników, układu graficznego oraz poziomu aktualności bazy 

wiedzy. Można zatem stwierdzić, że rynek ten ma dość duży potencjał rozwojowy. 

Niemniej wykorzystanie tego potencjału będzie wymagało usunięcia ograniczeń 

przestrzennych nakładanych przez tradycyjne metody szkoleniowe. Wówczas będzie 
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można w pełni wykorzystać szanse związane z e-learningiem. Aplikacje mobilne, jak 

sama nazwa wskazuje, umożliwiają zapoznawanie się z materiałem w niemal 

każdym miejscu. Można by ich zatem używać w szkoleniach. Obecnie kursanci 

mogą jedynie wypełniać za ich pośrednictwem testy online w ramach swoich 

przygotowań do egzaminu.  



Zadanie IO5 

Projekt ICT-INEX Strona 19 z 51 

 

10. W jaki sposób wykorzystano platformę e-

learningową dla celów niniejszego projektu? 

Grupa CARGO, zajmująca się szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców, 

wykorzystuje platformę e-learningową E-CARGO w swojej codziennej pracy 

dydaktycznej. W naszej ofercie znajduje się kilka kursów online, w ramach których 

uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu umożliwiającego 

wykonywanie zawodu kierowcy, a osoby posiadające już uprawnienia mogą 

odpowiednio i bezpiecznie pogłębiać swoje umiejętności. 

Ze szkoleń na platformie skorzystały osoby, które zostały objęte badaniem. 

Następnie dokonano analizy pozyskanych danych. Platformę e-learningową 

wykorzystano do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu. Były to szkolenia w 

zakresie kwalifikacji dla kierowców zawodowych, będące szkoleniami 

obowiązkowymi. Zawsze są one podzielone na dwie części – teoretyczną i 

praktyczną. Część teoretyczną przeprowadzano na dwa sposoby: 

• w ramach zajęć tradycyjnych prowadzonych przez wykładowcę w sali lekcyjnej, 

• na platformie e-learningowej, stanowiącej pomoc dydaktyczną dla wykładowcy. 

Różnice pomiędzy tymi dwiema metodami przedstawiono w poniżej tabeli. 

 metoda tradycyjna metoda e-learningowa 

czas trwania zajęć zgodnie z 

harmonogramem zajęć, 

cała grupa spotyka się w 

tym samym czasie 

w określonych 

przedziałach czasowych 

umożliwiających 

kursantom wybór 

dogodnego momentu na 

zapoznanie się 

z materiałem 

miejsce zajęć dostęp zdalny ośrodek szkoleniowy  

sposób prowadzenia zajęć wykład, prezentacja, 

filmik instruktażowy, 

dyskusja prowadzona 

przez wykładowcę 

materiały multimedialne 

dostępne na platformie e-

learningowej, w tym: 

teksty, ilustracje, 

animacje, filmiki, 

materiały prezentowane 

przez instruktora, 

niebędące elementami e-

learningu, wykład, 
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dyskusja 

efekty szkolenia średni wynik egzaminu 

wśród osób szkolonych 

metodą tradycyjną: 56% 

średni wynik egzaminu 

wśród osób szkolonych 

metodą e-learningową: 

78% 

 

Należy podkreślić, że część kursu realizowana na platformie stanowiła uzupełnienie 

zajęć odbywanych metodą tradycyjną. Celem takiego rozwiązania była stymulacja 

uczestników kursu oraz sprowokowanie do dyskusji na temat treści 

przedstawianych na platformie oraz możliwości ich wzbogacenia. Zgodnie z opinią 

kursantów prezentacja zagadnień szkoleniowych w formie tekstów czy nawet 

multimediów to za mało. Oczekują oni współpracy z wykładowcą, uzyskania 

odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień sprawiających trudność oraz 

stymulujących dyskusji. Często podkreślano również, jak ważna jest interaktywność 

platformy oraz fakt, że jest ona „przyjazna dla użytkownika”. Układ graficzny musi 

być prosty i ułatwiać nawigację na stronie. 

Na potrzeby projektu badaniem objęto osoby i grupy szkolone w ośrodku w tamtym 

czasie. Pod uwagę wzięto obecność kursantów na zajęciach, ich zaangażowanie oraz 

ocenę metod szkoleniowych. Jak pokazuje powyższa tabela, przenalizowano 

również wyniki ankiety przeprowadzonej na zakończenie szkolenia. Opinie 

kursantów jak również uzyskane przez nich wyniki egzaminów pokazują przewagę 

metody e-learningowej nad tradycyjną. Do obliczenia przytoczonych wyników 

wykorzystano protokoły egzaminacyjne. Niestety ze względu na przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych nie można przedstawić w niniejszym opracowaniu 

materiałów źródłowych. 
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11. Analiza stosowanych obecnie metod nauki 

techniki jazdy wykorzystywanych w szkoleniu 

kierowców zawodowych i kandydatów na 

kierowców 

Równocześnie w ośrodku odbywają się kursy w pełni oparte na tradycyjnej 

metodzie nauczania przez instruktora-wykładowcę. Dlatego można porównać efekty 

szkoleń odbywanych z zastosowaniem obu technik. 

Wskazano następujące różnice: 

 w odniesieniu do metody tradycyjnej: 

 zastosowanie tej metody skutkuje nałożeniem ograniczeń czasowych na 

szkolenie, 

 ośrodek musi zebrać określoną minimalną liczbę osób, aby szkolenie było 

opłacalne, 

 osoba prowadząca szkolenie musi posiadać materiał szkoleniowy, 

 ośrodek szkoleniowy nie musi posiadać odpowiedniej liczby komputerów dla 

kursantów, 

 w odniesieniu do metody e-learningowej: 

 brak ograniczeń czasowych, tj. pełna niezależność od godzin otwarcia 

ośrodka szkoleniowego, 

 zajęcia mogą być prowadzone nawet dla jednej osoby, 

 możliwość błyskawicznego zaktualizowania materiałów, 

 osoba prowadząca szkolenie wykorzystuje materiał stosowany przez 

kursanta, 

 ośrodek szkoleniowy musi posiadać komputery umożliwiające dostęp do 

materiału szkoleniowego. 

Podsumowując, e-learning to metoda bardziej przyjazna dla obu stron szkolenia. 

Umożliwia ona oszczędność czasu i środków tak ośrodkowi szkoleniowemu (np. brak 

wydatków na płacę wykładowcy), jak i kursantom (ograniczenie kosztów dojazdu). 

Za jej sprawą nauczanie staje się zharmonizowane – takie same treści są 

przekazywane kursantom w różnym miejscu i w różnym czasie. Daje ona możliwość 

indywidualizacji czasu przeprowadzania procesu nauczania. Rozwiązanie to jest 

opłacalne, niezależnie od czasu szkolenia oraz liczby osób biorących w nim udział. 

Aktualizacje można wprowadzać w dowolnym momencie w najprostszy możliwy 

sposób. 
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12. Funkcjonalności e-learningu, których 

oczekują użytkownicy 

Nowe techniki kreują nowe oczekiwania, których użytkownicy nawet nie byli 

wcześniej świadomi, a które pojawiły się w wyniku styczności z nową technologią. 

W przypadku Grupy CARGO są to oczekiwania współpracujących ośrodków, a także 

użytkowników końcowych, tj. kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych. 

Uczestnicy szkoleń oczekują: 

 regularnego rozszerzania przedmiotowej oferty, 

 rozbudowywania zasobu materiałów ilustracyjnych, w tym materiałów video, 

 rozbudowywania systemu w zakresie dostępności nowych wersji językowych, 

 usprawniania działań, np. automatyzacji określonych operacji, 

 zwiększania liczby dostępnych dokumentów, które można wygenerować z 

systemu, a wynikających z programu szkoleniowego, 

 całodobowej infolinii. 

Należy zauważyć, że możliwość stosunkowo szerokiej interpretacji przepisów ze 

strony organów nadzoru nad ośrodkami szkoleniowymi powoduje dość dużą liczbę 

oczekiwań zależnych od lokalizacji. W konsekwencji otrzymujemy mocno 

rozbudowany i skomplikowany system, który musi odpowiadać na niejednokrotnie 

sprzeczne interesy różnych ośrodków. 

W Polsce ośrodki prowadzące szkolenia napotykające na niejednolitą interpretację 

przepisów ze strony organów nadzoru są zmuszone do przechowywania 

dokumentacji w różnej formie w zależności od tego, gdzie znajduje się dany 

ośrodek. CARGO, zobowiązane do prowadzenia dokumentacji, takiej jak np. 

dzienniki zajęć, formularze rejestracji itp., jest również zmuszone do 

dostosowywania formy dokumentów do poszczególnych ośrodków szkoleniowych. 

Wobec tego zalecamy, aby dokumentacja dotycząca szkoleń kwalifikacji wstępnej 

została ustandaryzowana, np. na mocy rozporządzenia ministerialnego. 

Uproszczenie formy przyczyniłoby się także do zwiększenia przejrzystości tej 

dokumentacji z punktu widzenia organów nadzoru. Rozwiązanie to nie ma żadnych 

wad. Sprawdza się doskonale w codziennej pracy przy kursach na prawo jazdy. W 

ich przypadku wygląd i zakres dokumentacji jest identyczny w skali całego kraju. 

W okresie od września 2018 r. do lutego 2019 r. przeprowadzono szereg wywiadów 

w celu wskazania największych problemów napotykanych na co dzień podczas 

szkoleń zarówno przez instruktorów, jak i uczestników. Właściciele ośrodków 

szkoleniowych lub instruktorzy uczestniczyli w ok. 20 rozmowach, zaś ok. 40 
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wywiadów przeprowadzono z kursantami. Na tej podstawie wskazano następujące 

oczekiwania: 

 kilkudziesięciu właścicieli ośrodków szkoleniowych oraz osób biorących udział 

w kursach, z którymi rozmawiano w 2018 i 2019 roku wskazało na 

następujące niezbędne zmiany w polskim systemie szkoleniowym: ułatwienie 

dostępu do materiałów szkoleniowych, nienarzucanie ograniczeń 

terytorialnych – niestety nie zostały one wprowadzone do dziś, ponieważ 

prawo nakłada obowiązek odbycia szkolenia na terenie ośrodka 

szkoleniowego, 

 przygotowanie kolejnych wersji językowych platformy, 

 znacznie większa elastyczność czasowa. 
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13. Skutki wprowadzenia innych wersji 

językowych 

Zarówno wykorzystywane obecnie, jak i planowane kolejne wersje językowe 

systemów mają pomóc w dotarciu do nowej grupy użytkowników – imigrantów. 

Osoby te, które znalazły się w zupełnie nowym otoczeniu, napotykają na rozmaite 

przeszkody, zaczynając od kontaktów interpersonalnych, przez trudności w 

pozyskaniu różnych dokumentów od różnych urzędów, aż po trudności w 

znalezieniu pracy. Co więcej, trafiają na barierę językową podczas obowiązkowych 

szkoleń, co może skutkować niemożnością wykonywania przez nie pracy 

zawodowej.  

Jeżeli w ofercie ośrodka szkoleniowego znajduje się kurs w znanym im języku, 

rośnie zainteresowanie. Umożliwia się wzięcie udziału w szkoleniu, a 

niejednokrotnie również ukończenie niezbędnego szkolenia. Dodatkowo kraj buduje 

wizerunek gotowego na przyjęcie i pracę tych osób, nie mówiąc o wizerunku kraju 

przyjaznego imigrantom. 

Wykorzystanie oferty szkoleniowej skierowanej do imigrantów w zakresie języka 

usprawnia asymilację takich osób i umożliwia im szybsze znalezienie pracy, a także 

ułatwia przyswojenie materiału szkoleniowego. 

W ostatnich latach polskie firmy transportowe współpracujące z CARGO oraz inni 

przewoźnicy mierzą się z problemem niedoboru wykwalifikowanych kierowców. 

Dlatego poszukują pracowników w sąsiadujących państwach, np. na Ukrainie. 

Występuje ogromne zapotrzebowanie na kierowców zawodowych pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Według danych Zrzeszenia Międzynarodowych 

Przewoźników Drogowych w Polsce (ZPMD), roczny popyt na kierowców 

zawodowych wynosi ok. 30 tys. Sytuacja wygląda bardzo podobnie za naszą 

zachodnią granicą. Tamtejsze przedsiębiorstwa pozyskują pracowników w Polsce, 

choć brakuje ich nawet w samym naszym kraju. Dlatego polskie firmy coraz 

częściej szukają fachowców za wschodnią granicą. Kandydaci muszą wykonać 

badania lekarskie i psychologiczne oraz, co oczywiste, posiadać prawo jazdy 

odpowiedniej kategorii. Warunkiem jest także ukończenie szkolenia dotyczącego 

kwalifikacji oraz uzyskanie świadectwa kierowcy w Głównym Inspektoracie 

Transportu Drogowego. Poniżej prezentujemy przykład tego, na ile skomplikowane 

są wymagania formalne dotyczące dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w celu 

uzyskania powyższego uprawnienia (źródło: strona GIRT): 
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1. kopia licencji wspólnotowej, 

2. zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę 

wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (ZZ), wraz z dokumentami: 

a. kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę 

wymaganego szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej/szkolenia 

okresowego, 

b. kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

c. kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

3. kserokopia dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia 

cudzoziemca na terytorium RP np.: 

a. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, 

b. karta pobytu czasowego na terytorium RP wraz z decyzją wydaną 

przez Wojewodę, zezwalającą na pracę dla wnioskującego 

przedsiębiorstwa, 

c. karta pobytu stałego, 

d. karta Polaka, 

e. zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP, 

4. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy 

ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA 

z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące), 

5. kserokopia paszportu (strony z danymi kierowcy), 

6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy. 

W raporcie firmy PwC „Rynek pracy kierowców w Polsce” problem przedstawiony 

został w następujący sposób: „Problemem zarówno dla przedsiębiorców, jak i 

cudzoziemców zainteresowanych pracą w Polsce, jest złożoność i długotrwałość 

procedur administracyjnych, koniecznych do zalegalizowania pobytu i pracy 

kierowcy na terenie Polski oraz konieczność zdawania testów kwalifikacyjnych w 

języku polskim”. 

Tę ostatnią barierę zniesiono dla użytkowników języka rosyjskiego. Obecnie można 

podchodzić do egzaminów w tym języku. Wyniki okazały się porównywalne z 

osiągniętymi przez osoby polskojęzyczne. 

Polskie firmy transportowe szkolą i zatrudniają cudzoziemców. W raporcie firmy 

PwC „Rynek pracy kierowców w Polsce” skalę niedoboru kierowców przedstawiono 

w następujący sposób: „W Polsce nie są dostępne dane, umożliwiające precyzyjne 

określenie liczby aktywnych zawodowo kierowców pojazdów ciężarowych i 
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pasażerskich. Na podstawie informacji o liczbie osób odbywających co roku 

szkolenia okresowe oraz uzyskujących kwalifikacje wstępne szacujemy, iż liczba ta 

wynosi obecnie około 600–650 tysięcy. Tym samym około 20-procentowa skala 

niedoboru oznacza, że na rynku powinno być obecnie o ponad 100 tysięcy 

aktywnych kierowców zawodowych więcej. Dodatkowo, zebrane dane wskazują, że 

rocznie z zawodu odchodzi około 25 tysięcy osób, zaś liczba osób uzyskujących 

kwalifikację wstępną w tym samym okresie to około 35 tysięcy. Ta różnica nie 

pozwala na uzupełnienie istniejących niedoborów, nawet przy przyjęciu założenia 

spowolnienia tempa wzrostu branży w latach 2016–2025 do około 2,5%–3% 

rocznie. Przy obecnej liczbie odejść z zawodu liczba osób uzyskujących każdego 

roku kwalifikację wstępną powinna wynosić około 60 tysięcy. Ze względu na 

znaczenie gospodarcze transportu zatrzymanie rozwoju tej branży spowodowane 

niedoborem kierowców będzie także miało negatywny wpływ na bilans płatniczy 

Polski, zarówno przyczyniając się bezpośrednio do pogorszenia bilansu usług, jak i 

ograniczając możliwości eksportu towarów przez krajowe firmy. Utrzymanie lub 

powiększanie się skali niedoboru kierowców może grozić także poważnymi 

zaburzeniami w logistyce, handlu, budownictwie oraz w wybranych branżach 

przemysłowych, które są szczególnie uzależnione od sprawnego działania transportu 

drogowego. Branża towarowego transportu drogowego ma także istotne znaczenie 

dla kondycji polskich przedsiębiorców leasingowych stanowiących istotny element 

sektora finansowego”.  

W celu usprawnienia asymilacji kierowców z krajów sąsiadujących Grupa CARGO 

otworzyła kursy w języku rosyjskim, które cieszą się ogromną popularnością wśród 

firm szkoleniowych i samych kierowców. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie 

kursów w języku angielskim, jako że obserwujemy zwrot przedsiębiorstw 

transportowych w stronę innych kierunków imigracji.  

Branża szkoleniowa dostrzega konieczność eliminacji barier językowych w 

największym możliwym stopniu. Jako przykład posłużyć może strona 

http://www.uprzewoznikow.pl/ poświęcona szkoleniom kierowców, która posiada 

wersję rosyjską. 

http://www.uprzewoznikow.pl/
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14. Analiza kursu i efektów szkolenia, 

metodologia prowadzenia szkoleń e-

learningowych w kontekście maksymalizacji 

transferu wiedzy 

Na podstawie własnych doświadczeń w prowadzeniu szkoleń kwalifikacji wstępnej z 

wykorzystaniem e-learningu jako metody realizacji zajęć teoretycznych Grupa 

CARGO wysnuła wniosek, że rozbudowywanie tej metody szkoleniowej, zwłaszcza w 

połączeniu z innymi technikami, np. VR, jest uzasadnione w formie wsparcia dla 

zajęć praktycznych.  

W badaniu wzięły udział grupy osób uczestniczących w kursach kwalifikacji 

zawodowej kierowców. Było to kilka grup o zróżnicowanej strukturze wiekowej. 

Analizie poddano również grupę składającą się z imigrantów.  

Szkolenia prowadzono z zastosowaniem metody e-learningowej w ramach kursu 

teoretycznego. Zajęcia praktyczne odbyły się najpierw (częściowo) z 

wykorzystaniem technologii VR, a następnie na symulatorze jazdy. Kursy 

kwalifikacji wstępnej prowadzone są zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie 

drogowym z 2001 r., a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 2010 r. 

Przywołane powyżej dokumenty określają konieczną liczbę godzin oraz 

dopuszczalne metody szkolenia. W Polsce liczba godzin kursu teoretycznego jest 

zależna od wieku kierowcy biorącego udział w szkoleniu. Na przykład w przypadku 

posiadaczy prawa jazdy kat. C, uprawniającego do wykonywania zawodu kierowcy 

ciężarówki, osoba w wieku 18 lat jest zobowiązana do odbycia 280 godz. zajęć w 

ramach kwalifikacji wstępnej, zaś osoba po 21. roku życia – 140. 

Członkowie wszystkich grup analizowanych na potrzeby niniejszego raportu mieli 

ponad 21 lat, stąd szkolenie obejmowało 140 godzin. Dokonując oceny części 

teoretycznej szkolenia przeprowadzonej z wykorzystaniem metody e-learningowej 

nie sposób nie wspomnieć o jej niekwestionowanej przewadze, jaką jest możliwość 

samodzielnego wyboru czasu odbycia szkolenia. Godziny pracy ośrodka 

szkoleniowego stanowią pewne ograniczenie, niemniej zazwyczaj ich zakres jest 

szerszy niż maksymalna liczba godzin zajęć, które może odbyć kursant w ciągu 

jednego dnia. Przepisy prawa polskiego wskazują, że łączny czas trwania zajęć 

teoretycznych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin. Kursanci Grupy 

CARGO mogą swobodnie wybrać czy będą to godziny poranne, czy popołudniowe. 

Jeśli zaś chodzi o samą liczbę godzin, to wydaje się ona słuszna. Według naszych 

obserwacji poziom przyswajania wiedzy znacząco spada pod koniec zajęć, co 

odpowiada liczbie godzin określonej w prawie. Dlatego nie należy jej zwiększać. 

Niemniej sugerujemy, aby część zajęć mogła się odbywać poza terenem ośrodka 

szkoleniowego. Dawałoby to możliwość obniżenia kosztów dojazdu, większą 
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elastyczność w pozyskiwaniu wiedzy, a zatem w ostatecznym rozrachunku – 

zwiększenie efektywności. W tym miejscu pragniemy powołać się na publikację 

autorstwa Bogusława Madeja, Jarosława Kobrynia oraz Marka Ziemiana pt. „E-

learning – nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji w transporcie”. W artykule 

wskazuje się zalety e-learningu, m.in. oszczędność czasu i pieniędzy przez 

kursantów, choćby ze względu na prowadzenie zajęć poza ośrodkiem 

szkoleniowym. Obecnie prawo nakłada obowiązek prowadzenia szkoleń na terenie 

ośrodka szkoleniowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia 

kierowców wykonujących przewóz drogowy, § 12). Pragniemy podkreślić, że należy 

wprowadzić stosowne zmiany w przepisach umożliwiające kursantom ukończenie 

części szkolenia w miejscu ich przebywania. Wówczas lekcje prowadzone w ośrodku 

przyjęłyby formę konsultacji z trenerem-wykładowcą, co pozwalałoby na okresową 

weryfikację wiedzy. Według naszych obserwacji większa elastyczność w doborze 

czasu rozpoczęcia zajęć, która umożliwia ich odbywanie poza terenem ośrodka, 

zapewnia skuteczniejsze nabywanie wiedzy przez kursanta. A zatem tak 

prowadzone szkolenia są bardziej efektywne. W ramach zajęć w ośrodku CARGO 

przeprowadzaliśmy krótkie testy obejmujące omówione już zagadnienia. Przepisy 

dotyczące szkoleń, przede wszystkim przywołany już wcześniej paragraf 12, 

nakładają obowiązek przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę po każdym 

module szkolenia okresowego. Testy odbywały się podczas zajęć na platformie e-

learningowej. Wzięło w nich udział ok. 30 osób w wieku od 23 do 55 roku życia. 

Wykorzystano standardowe testy dostępne na platformie. Przeprowadzono je po ok. 

2 godzinach od momentu rozpoczęcia zajęć. Sesje testowe przeprowadzano również 

pod koniec siedmiogodzinnego bloku zajęć. Czas rozwiązywania zadań był zależny 

od etapu szkolenia. Na potrzeby niniejszej analizy pod uwagę wzięto wyłącznie 

wyniki testów przeprowadzonych podczas pierwszych i ostatnich dwóch godzin 

zajęć. Uczestnicy uzyskiwali lepsze wyniki, gdy wypełniali test w początkowych 

godzinach zajęć, niż gdy rozwiązywali zadania w godzinach końcowych. Autorzy 

przywołanego wcześniej opracowania „E-learning – nowe możliwości podnoszenia 

kwalifikacji w transporcie” mówią wprost, że kontrola wyników nauczania przy 

obecnym poziomie rozwoju technologii informatycznych mogłaby się odbywać 

zdalnie. Naszym zdaniem należy zachować pewien poziom kontaktu z instruktorem-

wykładowcą, aby można było utrzymać relację „mistrz–uczeń”. W takim modelu 

kursanci mogą bezpośrednio omówić zagadnienia sprawiające im trudność. Nie 

oznacza to jednak, że wymagana jest nieustanna obecność instruktora. 

Zajęcia praktyczne w ośrodku CARGO odbywały się na dwa sposoby. Część 

kursantów równolegle do takich zajęć odbywała początkowe ćwiczenia z 

zastosowaniem technologii VR, zaś druga grupa od razu trenowała na symulatorach 

z pominięciem wstępu VR. Wyniki zaprezentowano podczas grudniowej konferencji, 

która odbyła się w siedzibie Grupy CARGO. Przedstawiono je również w rozdziale 8 

niniejszego opracowania. Pokazują one, że wprowadzenie technologii VR do 
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szkolenia działa na korzyść kursantów. Dlatego zalecamy wprowadzenie tej metody 

do szkoleń kwalifikacji wstępnej. 

14.1 Metodologia szkolenia 

Podczas rozważań na temat konieczności prowadzenia szkoleń e-learningowych na 

terenie ośrodka szkoleniowego, tak naprawdę mieliśmy do czynienia z 

zagadnieniem b-learningu, tj. metody zwanej „blended learningiem”. Stanowi ona 

połączenie metod tradycyjnych z elementami e-learningu. 

Jak zauważają Maryam Tayebinik i Marlia Puteh z Wydziału Edukacji Malezyjskiego 

Uniwersytetu Technologicznego (Universiti Teknologi Malaysia) w swoim artykule 

„Blended Learning or E-Learning?” (Blended learning czy e-learning?): „Pojawienie 

się Internetu spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na edukację na odległość 

oraz rozwiązania takie jak nauczanie online czy e-learning. Systemy kształcenia 

online w dużej mierze wykorzystywane były w szkolnictwie wyższym, co 

doprowadziło do przeprowadzenia badań nad ich mocnymi i słabymi punktami. 

Środowiska e-learningowe posiadają pewne wady, np. hamują proces socjalizacji 

jednostek, co skutkuje brakiem komunikacji bezpośredniej. W efekcie powstało 

zatem nowe środowisko. To nowe środowisko łączy elementy e-learningu z 

tradycyjnym nauczaniem. Nazwano je nauczaniem hybrydowym bądź mieszanym. 

Uważa się, że zróżnicowane metody przekazywania wiedzy mogą doprowadzić do 

zwiększenia liczby studentów, podniesienia ich poziomu satysfakcji związanej z 

procesem kształcenia oraz ulepszenia efektów kształcenia. Blended learning stanowi 

połączenie aktywnego środowiska nauczania z elastycznością w doborze środków. 

Ponadto nauczanie na odległość powoduje większe zaangażowanie ze strony 

studentów, zapewnia interaktywne środowisko komunikacji pomiędzy nauczycielami 

a uczniami, a także sprzyja wspólnym działaniom na różnych płaszczyznach 

kontaktu – i tych zdalnych, i tych bezpośrednich. 

Blended learning można realizować poprzez:  

 miniwykłady, 

 prezentacje multimedialne, 

 dyskusje moderowane przez instruktora, 

 gry szkoleniowe ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych celów: 

o rozwiązanie określonego zadania, 

o zdobywanie punktów wskazujących poziom wiedzy i umiejętności 

kursanta w porównaniu z innymi kursantami. Należy jednak zauważyć, 

że dotyczy to nie tylko osób biorących udział w tym samym szkoleniu, 

lecz także osób które już je odbyły, 

 samodzielną pracę z wykorzystaniem programu e-learningowego – 

zapoznawanie się z materiałem szkoleniowym, 

 pracę z e-learningiem – rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę, 
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 ćwiczenia dodatkowe, 

 podsumowanie nabytej wiedzy. 

W rozdziale 11 zaprezentowano propozycje zmian w programie szkoleniowym, które 

uwzględniają wykorzystanie metody blended learningu. 
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15. Analiza możliwości wprowadzenia 

mechanizmów grywalizacji i zaawansowanych 

rozwiązań technologicznych, takich jak 

wizualizacje 3D, do szkoleń 

Podczas rozmów z osobami, które nigdy wcześniej nie słyszały terminu 

„grywalizacja” można spotkać się z opiniami, że wprowadzenie takiego rozwiązania 

do systemu nauczania oznacza trywializację całego procesu kształcenia oraz 

włączanie zabawy do nauki. Niemniej grywalizacja nie oznacza tego samego co gra, 

choć często jest ten w sposób postrzegana. To narzędzie umożliwiające 

zastosowanie mechanizmów rządzących grami w procesie nauczania.  

W Polsce Grupa CARGO wprowadza grywalizację na etapie oceny kursantów. Wyniki 

sumuje się, zaś dana osoba uzyskuje określone miejsce w rankingu. W ten sposób 

wzbudza się również motywację. Brak nieobecności czy uzyskanie pozytywnego 

wyniku testu przy pierwszym podejściu oznacza więcej punktów, wyższe miejsce w 

rankingu, a także większą satysfakcję z wyniku i nagrody. Punkty można także 

zdobywać na bieżąco za rezultaty w nauce. Wprowadzenie punktacji za regularne 

uczestnictwo w zajęciach mogłoby stanowić kolejny etap grywalizacji. Można byłoby 

uzyskiwać punkty także za udział w fakultatywnych ćwiczeniach wykorzystujących 

scenariusze sytuacji, w których kierowca pojazdu ma szansę znaleźć się na co 

dzień, w tym zdarzenia problematyczne, na które musiałby w odpowiedni sposób 

zareagować. Czas znalezienia rozwiązania i jakość zaproponowanego wyjścia z 

sytuacji wprost przekładałyby się na liczbę zdobytych punktów. Z kolei punkty 

powinny umożliwiać zdobycie nagród i bonusów. Mogłaby to być na przykład 

możliwość stworzenia własnego awataru. Dzięki temu powstaje bodziec do nauki, 

który w żaden sposób nie wpływa na wysokość kosztów, jakie ponieść musi 

kursant. 

Wprowadzenie opisanych powyżej elementów do programu szkoleniowego daje 

impuls do równoczesnego wdrożenia rozwiązań technologicznych, takich jak 

wizualizacja 3D.  

Używana obecnie platforma, na której można byłoby wprowadzić grywalizację to 

np. Euro Truck Simulator. Gracz może wcielić się w rolę kierowcy ciężarówki, 

wybierając spośród rozmaitych marek tego typu samochodów. 
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Ilustracja 1 Stanowisko do gry w ETS 

Gra umożliwia wybór różnych marek ciężarówek, dzięki czemu można sprawdzić 

swoją umiejętność prowadzenia wielokołowego pojazdu. Na potrzeby systemu, aby 

oswoić kursanta z wizualizacją 3D, wykorzystuje się tryb jazdy bezwypadkowej, w 

którym kierowca może przejechać wiele kilometrów, przewożąc towary ze znacznie 

oddalonego miejsca A do miejsca B. Gracz ma do dyspozycji ogromną przestrzeń, 

może się po niej swobodnie poruszać i testować wybrany model ciężarówki w 

rozmaitych warunkach. Dodatkowe możliwości ETS to m.in. efekty graficzne 

symulujące jazdę w różnych warunkach klimatycznych oraz możliwość stopniowania 

poziomu trudności. Ten etap szkolenia można potraktować jako wprowadzenie, w 

ramach którego kursant oswaja się z technologią 3D, a także element rozrywkowy, 

czyniący szkolenie bardziej atrakcyjnym. Umożliwia on także uplasowanie kursanta 

w rankingu poprzez dodawanie punktów za ukończenie etapu jazdy zgodnie z 

założeniami lub odejmowanie ich, gdy popełni on błąd. Pomijając powyższe, jest to 

także wprowadzenie do pracy na profesjonalnym symulatorze, na którym odbywa 

się właściwa część szkolenia w zgodzie z przepisami, a także z wykorzystaniem 

technologii wizualizacji 3D. 
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Ilustracja 2 Stanowisko symulatora szkoleniowego 

W ramach przeprowadzonych testów wykazano, że wprowadzenie wizualizacji 3D na 

wczesnym jak również późniejszym etapie szkoleń ma pozytywne skutki. Szkolenie 

staje się bardziej atrakcyjne, co za tym idzie, może wzrosnąć jego popularność 

wśród osób zainteresowanych. Wzrasta również jakość materiału szkoleniowego – 

kursanci wykazują większe zainteresowanie omawianym zagadnieniem, co 

bezpośrednio przekłada się na lepszy wynik końcowy.  
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Przykładowe wyniki osiągnięte przez uczestników kursu podczas szkolenia z 

wykorzystaniem gry Euro Truck Simulator: 

 

 

Tabela 1 Wyniki ETS 

 

Responsible partner: ITS / CARGO Partner odpowiedzialny: ITS/CARGO 

Date: 07/02/2019 

 

Data: 07.02.2019 

 

Target group: 1 2 3 (mark appropriate) Grupa docelowa: 1 2 3 (proszę zaznaczyć właściwą) 

Type of simulator (high-end / low-end) ETS Rodzaj symulatora (high-end/low-end): ETS 

Gearbox: automatic/manual Skrzynia biegów: automatyczna/manualna 

1. Driving in the lowest and highest power ranges, with tracing 1. Jazda przy najniższych i najwyższych obrotach silnika z 

Responsible partner: ITS / CARGO ETS
Date: 07/02/2019

Target group:   1   2   3 (mark appropriate)

Type of simulator (high-end / low-end) ETS

Gearbox: automatic/manual

1. Driving in the lowest and highest power ranges, with tracing fuel 

consumption RESULT

% DEVIATION 

FROM NORM NORM NUMBER OF POINTS

Motorway

average fuel consumption (l/100km) 24 100% 24 1                                     

travel time 14,8 99% 15 1                                     

number of errors 1,2 120% 1 1 -                                    

number of times brake pedal was pressed 5,2 104% 5 1 -                                    

Mountainous area

average fuel consumption (l/100km) 30,4 101% 30 1 -                                    

travel time 17 113% 15 1 -                                    

number of errors 1,6 160% 1 1 -                                    

number of times brake pedal was pressed 5,4 108% 5 1 -                                    

Undeveloped area

average fuel consumption (l/100km) 25,4 98% 26 1                                     

travel time 14,8 99% 15 1                                     

number of errors 1,2 120% 1 1 -                                    

number of times brake pedal was pressed 4 80% 5 2                                     

Developed area

average fuel consumption (l/100km) 28,8 103% 28 1 -                                    

travel time 16,2 108% 15 1 -                                    

number of errors 1,2 120% 1 1 -                                    

number of times brake pedal was pressed 4,6 92% 5 1                                     

2. Tests of braking in a special area, drawing attention to various effects 

depending on braking technique: reaction time from noticing an obstacle to 

the beginning of braking (emergency braking) RESULT (reaction time)

% DEVIATION 

FROM NORM NORM NUMBER OF POINTS

Undeveloped area ‒ sunny weather 0,6 86% 0,7 2                                     

Undeveloped area ‒ rainy weather 0,8 100% 0,8 1                                     

Developed area ‒ sunny weather 0,74 106% 0,7 1 -                                    

Developed area ‒ rainy weather 0,9 113% 0,8 1 -                                    

TOTAL POINTS 2 -                                    

*Groups: 

1. Unemployed young people (- <29 years)

2. Persons long-term unemployed (+50 years)

3. Immigrants (including refugees)

** It is preferred to:

minimise fuel consumption

shorten travel time

no errors

minimisation of use of brake

reaction time as short as possible
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fuel consumption obserwacją zużycia paliwa 

RESULT WYNIK 

% DEVIATION FROM NORM % ODSTĘPSTWA OD NORMY 

NORM NORMA 

NUMBER OF POINTS LICZBA PUNKTÓW 

Motorway Autostrada 

average fuel consumption (000km) średnie zużycie paliwa (000 km) 

travel time czas przejazdu 

number of errors liczba błędów 

number of times brake pedal was pressed ile razy wciśnięto pedał hamulca 

Mountainous area Teren górzysty 

average fuel consumption (I/100km) średnie zużycie paliwa (I/100 km) 

travel time czas przejazdu 

number of errors liczba błędów 

number of times brake pedal was pressed ile razy wciśnięto pedał hamulca 

Undeveloped area Teren niezabudowany 

average fuel consumption (1/100km) średnie zużycie paliwa (1/100km) 

travel time czas przejazdu 

number of errors liczba błędów 

number of times brake pedal was pressed ile razy wciśnięto pedał hamulca 

Developed area Teren zabudowany 

average fuel consumption (1/100km) średnie zużycie paliwa (1/100km) 

travel time czas przejazdu 

number of errors liczba błędów 

number of times brake pedal was pressed ile razy wciśnięto pedał hamulca 

2. Tests of braking in a special area, drawing attention to 

various effects depending on braking technique: reaction time 

from noticing an obstacle to the beginning of braking 

(emergency braking) 

2. Sprawdzenie hamowania w obszarze specjalnym ze 

szczególnym uwzględnieniem różnych skutków zastosowania 

danej techniki hamowania: czas reakcji od momentu 

zauważenia przeszkody do rozpoczęcia hamowania (hamowanie 

awaryjne) 

RESULT (reaction time) WYNIK (czas reakcji) 

% DEVIATION FROM NORM % ODSTĘPSTWA OD NORMY 

NORM NORMA 

NUMBER OF POINTS LICZBA PUNKTÓW 

Undeveloped area — sunny weather Teren niezabudowany, słoneczna pogoda 

Undeveloped area — rainy weather Teren niezabudowany, deszczowa pogoda 

Developed area — sunny weather Teren zabudowany, słoneczna pogoda 

Developed area — rainy weather Teren zabudowany, deszczowa pogoda 

TOTAL POINTS SUMA PUNKTÓW 

*Groups: * Grupy: 

1. Unemployed young people (<29 years) 1. Młode osoby bezrobotne ( < 29 r.ż.) 

2. Persons long term unemployed (+ 50 years) 2. Osoby długotrwale bezrobotne (50+) 

3. Immigrants (including refugees) 3. Imigranci (w tym uchodźcy) 

** It is preferred to: ** Preferencje: 

Minimise fuel consumption Minimalizacja zużycia paliwa 

Shorten travel time Krótszy czas przejazdu 

No errors Brak błędów 

Minimalisation of use of brake Minimalizacja użycia hamulców 
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Reaction time as short as possible Możliwie najkrótszy czas reakcji 

 

 Wyniki osiągnięte na końcowym etapie szkolenia przeprowadzonym na 

sześciostopniowym symulatorze jazdy wykorzystywanym w szkoleniu okresowym 

również uległy polepszeniu.   
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Zaprezentowano je poniżej. 

 

Tabela 2 Wyniki na sześciostopniowym symulatorze po wstępnej grze w ETS  

Responsible partner: ITS / CARGO

Date: 07/02/2019 SIMULATOR after ETS
Target group:   1   2   3 (mark appropriate)

Type of simulator (high-end / low-end)

Gearbox: automatic/manual

1. Driving in the lowest and highest power ranges, with tracing fuel 

consumption RESULT

% DEVIATION 

FROM NORM NORM NUMBER OF POINTS

Motorway

average fuel consumption (l/100km) 21,8 91% 24 1                                  

travel time 13 87% 15 2                                  

number of errors 0,4 40% 1 5                                  

number of times brake pedal was pressed 4,2 84% 5 1                                  

Mountainous area

average fuel consumption (l/100km) 28,6 95% 30 1                                  

travel time 14,6 97% 15 1                                  

number of errors 0,8 80% 1 5                                  

number of times brake pedal was pressed 4 80% 5 2                                  

Undeveloped area

average fuel consumption (l/100km) 23,8 92% 26 1                                  

travel time 14 93% 15 1                                  

number of errors 0,6 60% 1 5                                  

number of times brake pedal was pressed 4,2 84% 5 1                                  

Developed area

average fuel consumption (l/100km) 26,2 94% 28 1                                  

travel time 14,4 96% 15 1                                  

number of errors 0,4 40% 1 5                                  

number of times brake pedal was pressed 4,6 92% 5 1                                  

2. Tests of braking in a special area, drawing attention to various effects 

depending on braking technique: reaction time from noticing an obstacle to 

the beginning of braking (emergency braking) RESULT (reaction time)

% DEVIATION 

FROM NORM NORM NUMBER OF POINTS

Undeveloped area ‒ sunny weather 0,6 86% 0,7 2                                  

Undeveloped area ‒ rainy weather 0,68 85% 0,8 2                                  

Developed area ‒ sunny weather 0,6 86% 0,7 2                                  

Developed area ‒ rainy weather 0,72 90% 0,8 1                                  

TOTAL POINTS 41                                

*Groups: 

1. Unemployed young people (- <29 years)

2. Persons long-term unemployed (+50 years)

3. Immigrants (including refugees)

** It is preferred to:

minimise fuel consumption

shorten travel time

no errors

minimisation of use of brake

reaction time as short as possible
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Wyniki na symulatorze sześciostopniowym bez wstępnej gry w ETS  

zaprezentowano w poniższej tabeli: 

 

Tabela 3 Wyniki na sześciostopniowym symulatorze bez wstępnej gry w ETS 

Uprzednie zapoznanie się z rzeczywistością 3D eliminuje konieczność oswajania się 

z wizualizacją już w czasie właściwego szkolenia.  

Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej może mieć także znaczący wpływ na koszty 

ponoszone przez ośrodki szkoleniowe. Może to pozwolić na zmniejszenie nakładów 

finansowych na utrzymanie pojazdów w faktycznych warunkach jazdy. Osoba 

odbywająca szkolenie w technologii 3D to osoba, która może nabyć część 

umiejętności, podczas gdy liczba godzin jazdy w warunkach realnych może być 

ograniczona do minimum. 

Responsible partner: ITS / CARGO

Date: 07/02/2019

Target group:   1   2   3 (mark appropriate)

Type of simulator (high-end / low-end)

Gearbox: automatic/manual

1. Driving in the lowest and highest power ranges, with tracing fuel 

consumption RESULT

% DEVIATION 

FROM NORM NORM NUMBER OF POINTS

Motorway

average fuel consumption (l/100km) 22,8 95% 24 1                                    

travel time 14,4 96% 15 1                                    

number of errors 0,4 40% 1 5                                    

number of times brake pedal was pressed 4,6 92% 5 1                                    

Mountainous area

average fuel consumption (l/100km) 31,2 104% 30 1 -                                   

travel time 15,2 101% 15 1 -                                   

number of errors 2 200% 1 1 -                                   

number of times brake pedal was pressed 4,8 96% 5 1                                    

Undeveloped area

average fuel consumption (l/100km) 26 100% 26 1                                    

travel time 15 100% 15 1                                    

number of errors 1,2 120% 1 1 -                                   

number of times brake pedal was pressed 5,4 108% 5 1 -                                   

Developed area

average fuel consumption (l/100km) 28,4 101% 28 1 -                                   

travel time 14,4 96% 15 1                                    

number of errors 0,8 80% 1 5                                    

number of times brake pedal was pressed 5 100% 5 1                                    

2. Tests of braking in a special area, drawing attention to various effects 

depending on braking technique: reaction time from noticing an obstacle to 

the beginning of braking (emergency braking) RESULT (reaction time)

% DEVIATION 

FROM NORM NORM NUMBER OF POINTS

Undeveloped area ‒ sunny weather 0,66 94% 0,7 1                                    

Undeveloped area ‒ rainy weather 0,82 103% 0,8 1 -                                   

Developed area ‒ sunny weather 0,66 94% 0,7 1                                    

Developed area ‒ rainy weather 0,9 113% 0,8 1 -                                   

TOTAL POINTS 12                                  

*Groups: 

1. Unemployed young people (- <29 years)

2. Persons long-term unemployed (+50 years)

3. Immigrants (including refugees)

** It is preferred to:

minimise fuel consumption

shorten travel time

no errors

minimisation of use of brake

reaction time as short as possible
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Rzeczywistość wirtualna umożliwia prowadzenie szkolenia w warunkach 

niemożliwych do doświadczenia w rzeczywistości, np. symulacja jazdy w miejscach, 

które nie są położone w okolicach ośrodka lub w warunkach klimatycznych, 

niewystępujących w tym miejscu. 
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16. Kwalifikacje instruktora prowadzącego 

szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych 

technik wizualizacji 

Instruktor prowadzący szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik 

wizualizacji powinien posiadać następujące kwalifikacje: 

 wiedzę w zakresie treści materiału szkoleniowego umożliwiającą prowadzenie 

dialogu ukierunkowanego na zrozumienie, jakie zagadnienia są trudne z 

punktu widzenia kursantów, 

 umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy niezbędną do uaktualniania 

materiałów szkoleniowych na bieżąco zgodnie z często wprowadzanymi 

zmianami w przepisach, 

 otwartość na zmiany w obowiązującym prawie w zakresie programu 

szkolenia, 

 umiejętności komunikacyjne niezbędne do utrzymywania relacji z 

kursantami, 

 umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

 umiejętność jasnego formułowanie myśli, 

 empatię, 

 łatwość wykorzystywania multimediów, 

 otwartość na nowe technologie wymagające zmiany metody szkoleniowej, 

 umiejętność obsługi platform grywalizacyjnych wykorzystujących technologię 

3D, 

 umiejętność uczenia kursantów podstaw obsługi platform 3D.  
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17. Zalecenia umożliwiające prowadzenie 

skutecznych szkoleń e-learningowych z 

wykorzystaniem pozostałych technik nauczania 

 

1. W przypadku kursu teoretycznego: 

 pod koniec części teoretycznej zalecamy przeprowadzenie egzaminu 

wewnętrznego, tak jak ma to miejsce w przypadku kursu na prawo 

jazdy. 

2. W przypadku kursu praktycznego: 

 wprowadzenie do podziału szkoleń na moduły – konieczność 

prowadzenia części szkoleń w warunkach rzeczywistości wirtualnej 

przed szkoleniem na symulatorze, 

 szkolenie na symulatorze powinno poprzedzać jazdy w faktycznych 

warunkach drogowych. 

 należy dopuścić możliwość nagrywania praktycznych lekcji jazdy na 

potrzeby ich rekonstrukcji w ramach szkoleń na symulatorze, 

 kolejnym etapem powinno być ponowne szkolenie na symulatorze, 

podczas którego ocenione zostaną umiejętności jazdy w realnych 

warunkach. 
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18. Propozycje zmian w programie 

szkoleniowym na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń, w tym zmian w przepisach 

Biorąc pod uwagę doświadczenia Grupy CARGO oraz sygnały od współpracujących 

ośrodków, zalecamy wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach 

ukierunkowanych na zwiększenie jakości i skuteczności szkoleń. 

Na ten moment w Polsce funkcjonuje kilka ustaw i rozporządzeń dotyczących 

procesu szkolenia kierowców. 

Podstawowym aktem prawnym jest ustawa o kierujących pojazdami, której ostatni 

tekst ujednolicony ogłoszono 21 lutego 2019 r. Określa ona wymagany minimalny 

wiek do kierowania pojazdami dla poszczególnych kategorii prawa jazdy, a także 

zakres kwalifikacji niezbędnych do uzyskania poszczególnych kategorii. W rozdziale 

4 opisano szczegółowo proces szkoleniowy niezbędny do uzyskania prawa jazdy, 

wskazując kwalifikacje, które musi posiadać osoba prowadząca szkolenie, a także 

niezbędną dokumentację. W rozdziale 5 przedstawione są wymagania względem 

ośrodków szkoleniowych. Kolejnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 

2010 r. z późniejszymi zmianami. W rozdziale 3 opisano warunki prowadzenia 

szkolenia, zaś w załączniku nr 1 zakres tematyczny szkoleń wymaganych dla 

kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C i D (tabele 2 oraz 3). Poniżej 

przedstawiliśmy listę zaleceń dotyczących niezbędnych zmian w prawie mających 

na celu podwyższenie poziomu jakości, atrakcyjności i skuteczności szkoleń przy 

równoczesnym obniżeniu ich kosztów w wykonalny sposób. 

Na przykład w punkcie 1.3 w tabeli 2 wymieniono zagadnienie załadowania pojazdu 

zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania 

pojazdu. W ramach ćwiczeń kursanci powinni uczyć się o właściwym rozłożeniu 

ładunku, technikach jego mocowania, a także nabyć umiejętność doboru 

najbardziej optymalnych metod załadunku. Zalecamy dopuszczenie możliwości 

przeprowadzenia części z tych ćwiczeń w wykorzystaniem symulatora VR. Może to 

poskutkować wzbogaceniem oferty ośrodków, które skuszą kursantów możliwością 

stworzenia i dostosowania bardziej interesujących symulowanych sytuacji, które nie 

mogłyby wystąpić w określonym czasie na terenie ośrodka. Równocześnie obniży to 

nakłady finansowe ponoszone przez ośrodki szkoleniowe, ponieważ nie będą one 

musiały dokonywać zakupów faktycznych materiałów służących do szkolenia. 

Z kolei wymagania określone w punkcie 1.4, w którym mowa jest o próbie 

znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, można przenieść do środowiska 

wirtualnej rzeczywistości przy użyciu symulatora. Daje ono nieskończone możliwości 
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tworzenia różnych symulowanych awarii, a jedyne ograniczenie stanowi tu 

wyobraźnia osoby wymyślającej usterki. 

W tabeli 3, określającej specjalistyczne zagadnienia w zakresie bloku 

programowego D, znajduje się punkt 1.5 odnoszący się do symulowanych awarii, a 

także punkt 1.7 traktujący o równomiernym rozmieszczeniu pasażerów oraz 

obciążeniu pojazdu. Jak widać, zagadnienia te doskonale nadają się do 

przeprowadzenia ćwiczeń na symulatorze. Zalecamy, aby w przyszłości przepisy 

umożliwiały stosowanie tego typu metod. 

Rekomendujemy również wprowadzenie elementów grywalizacji do procesu 

nauczania z zastosowaniem e-learningu. Grywalizacja znacząco zwiększa 

skuteczność w osiąganiu celów, a równocześnie kładzie nacisk na 

samowystarczalność, umożliwia dzielenie się wiedzą, lecz także konfrontację z 

innymi punktami widzenia. Pozwala również na doskonalenie umiejętności 

interpersonalnych, zwłaszcza w kontekście komunikacji pomiędzy uczestnikami 

szkolenia. Autonomia pracy oraz aspekty społeczne grywalizacji budują poczucie 

odpowiedzialności indywidualnej oraz zbiorowej u kursantów. Wśród kwalifikacji 

uczestników wymienić należy przede wszystkim:  

 gotowość współpracy, 

 gotowość sprostania ambitnym wyzwaniom, 

 łatwość w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków, 

 konsekwencję w dążeniu do zakładanych celów, 

 niezależność w działaniu, 

 otwartość na nowe pomysły, 

 umiejętność pogodzenia się z osiągniętymi wynikami. 

 

Grywalizacja niesie ze sobą konkretne korzyści. Uzyskane wyniki motywują do 

dalszej pracy. Formuła zajęć może naruszać strefę komfortu użytkownika, jednak 

ze względu na nabyte umiejętności interpersonalne, przyjmuje on postawę 

tolerancji i akceptacji. Grywalizacja budzi konieczność poradzenia sobie w nowej, 

nieznanej rzeczywistości.  

Odpowiednio skonstruowany model grywalizacji wymaga umiejętności kreatywnego 

myślenia. Poświęcony czas i energia mogą być jednak źródłem satysfakcji, 

zwłaszcza gdy kursant jest w stanie przyjąć osiągnięty wynik.  
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19. Przepisy prawne regulujące szkolenie 

kierowców w Austrii 

W Austrii obowiązują następujące akty prawne dotyczące szkolenia kierowców 

zawodowych: 

 Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wstępnej i okresowego szkolenia 

kierowców zawodowych (BGl. II nr 139/2008), 

 Rozporządzenie w sprawie praktyk w zawodzie kierowcy (Berufskraftfahrer / 

Berufskraftfahrerin – Ausbildungsordnung) 

 Ustawa o pojazdach silnikowych (Bundesgesetz über das Kraftfahrwesen) 

BGBl. nr 267/1967, 

 Dekret Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Innowacji i Technologii 

(BMVIT-167.533/0025-II/ST5/2010), 

 Ustawa o przewozach komercyjnych (Güterbeförderungsgesetz, BGl. nr 

593/1995), 

 Ustawa o przewozie okazjonalnym (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz, BGBl. nr 

112/1996), 

 Ustawa o pasach ruchu (Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr 203/1999). 

 

W 2008 roku oficjalnie wprowadzono do Dziennika Ustaw Federalnych 

(Bundesgesetzblatt BGBl. II nr 139/20081) postanowienia dyrektywy 2003/59/UE w 

zakresie konieczności uzyskania świadectw kompetencji zawodowych (ŚKZ) przez 

kierowców ciężarówek i autobusów na mocy prawa austriackiego. Ustawa BGBl. II 

nr 139/2008 reguluje kwalifikację ŚKZ (szkolenia na kwalifikację wstępną i 

szkolenia okresowe). Od tamtej pory kierowcy zawodowi oprócz prawa jazdy mają 

obowiązek posiadać również ŚKZ. Uzyskanie ŚKZ oznacza się w prawie jazdy 

poprzez wpisanie do niego kodu 95 (C95). W treści dyrektywy podkreśla się 

„różnice między obecnymi systemami w poszczególnych Państwach Członkowskich” 

(artykuł 8)2. Z tego też powodu dopuszcza ona różne możliwości uzyskania 

świadectwa kompetencji zawodowych (ŚKZ) – udział w obowiązkowych zajęciach 

lub wyłącznie zdanie egzaminu. W Austrii przegłosowano opcję z samym 

egzaminem. W kwietniu 2018 r. Parlament Europejski wprowadził poprawkę do 

dyrektywy 2003/59/WE. Musi ona zostać zaimplementowana do prawa 

austriackiego do 2020 r. 

                                      
1 https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2008/139/20080502 (05.08.2019). 
2 Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer 
bestimmter Fahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr (Grundqualifikations- und Weiterbildungsverordnung – Berufskraftfahrer - 
GWB). Dostęp online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:226:0004:0017:EN:PDF (05.08.2019). 



Zadanie IO5 

Projekt ICT-INEX Strona 45 z 51 

 

Egzamin na kwalifikację wstępną składa się z części teoretycznej i praktycznej. Test 

teoretyczny trwa 4,5 godziny i jest podzielony na część ustną i pisemną. W 

pierwszej należy udzielić odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru (60 lub 80 

pytań, w zależności od kraju związkowego). W drugiej, kandydaci omawiają 

sytuacje z życia wzięte.  

W części teoretycznej egzaminu na ŚKZ sprawdza się wiedzę dotyczącą 

następujących zagadnień: 

 umiejętność racjonalnej jazdy, 

 optymalizacja zużycia paliwa, 

 zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu pasażerów i zabezpieczenie 

przewożonych towarów, 

 przepisy prawa pracy i prawa socjalnego, 

 przepisy dotyczące przewozu osób, 

 przepisy BHP, bezpieczeństwa transportu oraz bezpieczeństwa 

środowiskowego (np. ergonomia, zachowanie w sytuacjach zagrożenia, 

wizerunek zawodu), 

 gospodarka transportu drogowego oraz struktura rynku. 

Egzamin praktyczny może być przeprowadzony na dwa sposoby: Jeśli kandydat 

równocześnie zdaje egzamin na prawo jazdy (kat. C/D) i ŚKZ, odbywa egzamin 

praktyczny (prowadzenie pojazdu) trwający 45 minut na prawo jazdy, a następnie 

przez kolejne 45 minut kontynuuję jazdę egzaminacyjną na ŚKZ. Jeśli kandydat 

podchodzi wyłącznie do egzaminu na kwalifikację wstępną, wówczas odbywa się 

egzamin praktyczny (prowadzenie pojazdu) trwający 90 minut.  

Od 1987 roku w Austrii funkcjonuje trzyletni program stażowy dla kandydatów na 

kierowców zajmujących się przewozem towarów i osób. Ta forma kształcenia 

zawodowego nie odgrywa istotnej roli w szkoleniu kierowców zawodowych, jako że 

większość kandydatów wybiera egzamin na ŚKZ, wymagający podejścia do testu 

teoretycznego i praktycznego. Wynika to z faktu, że wówczas nie trzeba przez trzy 

lata brać udziału w zajęciach, a jedynie zapisać się na kurs przygotowawczy w 

akredytowanej instytucji bądź uczyć się samodzielnie.  

Egzamin końcowy po kursie zawodowym na kierowcę (przewóz towarów/osób) 

również składa się z części teoretycznej (90 minut) i praktycznej (45 minut). Test 

teoretyczny obejmuje następujące zagadnienia: 

 matematyka stosowana, 

 fachowa wiedza (np. umowy, przewóz towarów, przewóz osób, rozkład i 

natężenie ruchu drogowego, narzędzia, konserwacja, silniki itd.), 



Zadanie IO5 

Projekt ICT-INEX Strona 46 z 51 

 

 dobór łańcucha kinematycznego w celu optymalizacji zużycia, 

 charakterystyka techniczna i sposób działania urządzeń służących 

bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, 

zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom, 

 optymalizacja zużycia paliwa, 

 zabezpieczenie ładunku i przepisy dotyczące bezpieczeństwa, 

 prawo socjalne oraz przepisy ruchu drogowego, 

 wymagania w zakresie przewozu towarów/osób, 

 niebezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapobieganie wypadkom w pracy, 

 przeciwdziałanie przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, 

 ochrona zdrowia, 

 stan psychofizyczny, 

 sytuacje nadzwyczajne, 

 działania poprawiające wizerunek. 

19.1 Zalecenia 

Jak zaznaczano w kilku innych raportach z projektu ICT-INEX, w wielu austriackich 

szkołach jazdy oferuje się e-learning, choć nie regularnie. Metoda ta nie jest także 

akredytowana. Na rynku działa tylko jeden ośrodek ( w Tyrolu) realizujący 

programy e-learningowe w zakresie trzech modułów teoretycznych spośród 

wymaganych pięciu w ramach szkolenia okresowego dla kierowców. Te moduły to: 

technologia motoryzacyjna, uwarunkowania społeczne oraz środowisko pracy.3Bez 

względu na to, czy szkolenie odbywa się stacjonarnie, czy w formie e-learningu, 

cena kursu jest taka sama. Istnieje kilka wymagań jakościowych dotyczących 

systemów e-learningowych, np. możliwość wykrywania tożsamości użytkownika 

przez kamerę internetową. Ze względu na to, że e-learning nie jest 

usystematyzowany, nie istnieją żadne wytyczne w zakresie minimalnych 

kwalifikacji, jakie powinien posiadać trener/instruktor. W programie e-

learningowym, który oferuje akredytowany ośrodek z Tyrolu w ramach szkolenia 

okresowego, nie biorą udziału instruktorzy. Kursanci przyswajają 100% materiału 

samodzielnie w ciągu 7 godzin.  

Choć początkowo do kwestii e-learningu podchodzono sceptycznie, większość 

rządów austriackich krajów związkowych dostrzega, że system ten działa pod 

kontrolą (kamery internetowe) oraz że kursanci mają większą swobodę, jako że 

mogą powtarzać materiał tyle razy, ile uznają za stosowne. Niektórzy postrzegają 

e-learning jako skuteczniejszą i pewniejszą metodę niż zajęcia stacjonarne ze 

względu na bardziej aktywne zaangażowanie kursantów. Także pracodawcom 

podoba się to, że e-learning to instrument elastyczny i że dzięki niemu kierowcy 

mogą uczyć się w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i czasie. 

                                      
3
 „Fahrzeugtechnik“, „Sozialvorschriften“, „Arbeitsumfeld“. 
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Biorąc pod uwagę włączenie najwyższej jakości e-learningu do przepisów 

regulujących system kształcenia i szkolenia kierowców zawodowych w Austrii, 

przygotowano listę rekomendacji na poziomie krajowym, aby jakość szkolenia 

kierowców była coraz wyższa4: 

 Jednoznaczne wskazanie e-learningu jako opcjonalnej metody szkoleniowej w 

ramach obowiązkowego szkolenia kierowców zawodowych; 

 Włączenie praktyki nabywanej w czasie wykonywania zawodu do kursu e-

learningowego w celu odpowiedzenia na potrzeby i sposoby uczenia się 

kierowców zawodowych; 

 Pełne włączenie do zapisów dyrektywy 2003/59/WE e-learningu poprzez 

zastosowanie uznanego systemu jakości kształcenia; 

 Podniesienie świadomości znaczenia jakości w kontekście nauczania oraz 

biegłości interesariuszy procesu szkolenia kierowców zawodowych; 

 Współpraca pomiędzy interesariuszami jako klucz do podnoszenia poziomu 

jakości; 

 Normy jakościowe w zakresie kursów e-learningowych; 

 Normy jakościowe dla trenerów/instruktorów. 

Jeśli chodzi o wsparcie językowe dla imigrantów, nie da się sformułować żadnych 

konkretnych zaleceń, jako że austriacki partner projektowy 3s research laboratory 

nie organizował własnych działań pilotażowych w ramach ICT-INEX. Niemniej spora 

liczba kierowców zawodowych w kraju to nienatywni użytkownicy języka 

niemieckiego. Podobnie jak w całej Europie, w kraju występują niedobory 

kierowców zawodowych, a od 2015 r. pojawiły się tu nowe grupy imigrantów z 

Syrii, Afganistanu, Iraku i krajów afrykańskich, dlatego wydaje się, że również w 

Austrii programy e-learningowe dla kierowców zawodowych powinny posiadać różne 

wersje językowe.  

  

                                      
4
 por. Ball, C. (2015).  
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20. Przepisy prawne regulujące szkolenie 

kierowców w Finlandii 

W Finlandii obowiązują następujące regulacje prawne: 

 Ustawa o prawach jazdy, 

 Ustawa o kwalifikacjach zawodowych, 

 Ustawa o transporcie drogowym, 

 [Ustawa] o zdrowiu i umiejętności kierowania pojazdem, 

 Ustawa o edukacji, kształceniu i szkoleniu zawodowym osób dorosłych. 

Pierwsze dwie z wymienionych powyżej ustaw stanowią bezpośrednią odpowiedź na 

legislację unijną, tj. na dyrektywę 2006/126 w sprawie praw jazdy oraz na 

dyrektywę 2003/59 w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia 

kierowców. Ustawa o transporcie drogowym jest o tyle ważna, że szczegółowo 

określa kategorie prawa jazdy pozwalające na prowadzenie danego rodzaju 

pojazdów. Natomiast ustawa o edukacji, kształceniu i szkoleniu zawodowym osób 

dorosłych stanowi podstawę prawną szkolenia kierowców zawodowych w ramach 

edukacji zawodowej. Przepisy dotyczące kształcenia zawodowego milczą na temat 

organizacji nauczania, określają jedynie zakres szkoleń oraz ich pożądaną jakość. 

Odpowiedzialność za nauczanie na odległość i/lub e-learning spoczywa zatem 

przede wszystkim na ośrodku szkoleniowym. 

Szkolenie kierowców w Finlandii 

Dyrektywa w sprawie szkolenia kierowców określa minimalny poziom szkolenia 

kierowców wykonujących przewozy towarów i osób w krajach UE. Podstawowe 

kwalifikacje zdobywa się zawsze na drodze edukacji formalnej. 

Szkolenie obejmuje zazwyczaj 280 godzin, przy spełnieniu określonych warunków 

można jednak odbyć także kurs przyspieszony trwający 140 godzin. W ramach 

szkolenia zdaje się test teoretyczny. 

Decyzję na temat podstawy programowej oraz poziomu egzaminu w zakresie 

kwalifikacji zawodowych wydaje Fińska Krajowa Rada Edukacji, która zatwierdza 

również program szkolenia oraz kryteria egzaminacyjne w zakresie kwalifikacji 

wstępnej. Firma świadcząca usługi szkoleniowe uznana za ośrodek szkoleniowy 

mogący prowadzić kursy kwalifikacji wstępnej powinna spełniać wymagania w 

zakresie podstawy programowej oraz poziomu egzaminu przyjęte przez Fińską 

Krajową Radę Edukacji w zakresie kwalifikacji wstępnej. 

Firma świadcząca usługi szkoleniowe uznana za ośrodek szkoleniowy mogący 

prowadzić kursy kwalifikacji wstępnej odpowiada za przeprowadzenie szkolenia 
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wskazanego we wniosku o akredytację ośrodka szkoleniowego, oprócz innych zadań 

oraz informacji określonych w uzasadnieniu decyzji pozytywnej. W przypadku 

wystąpienia zmiany w stosunku do informacji przedstawionych we wniosku lub 

innych informacji wskazanych przez wnioskodawcę, która sprawia, że warunki 

określone w wydanej decyzji zgodne z przepisami dotyczącymi kwalifikacji 

zawodowych kierowców ciężarówek i autobusów również ulegają zmianie, ośrodek 

szkoleniowy jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Fińskiej 

Krajowej Rady Edukacji. 

Rozwój szkoleń kierowców 

Obecnie, kierowca jest zobowiązany do uzyskania uprawnień do prowadzenia 

pojazdów ciężarowych: 

• Do prowadzenia ciężarówki wymagane jest posiadanie prawa jazdy 

kategorii C. Do prowadzenia zespołu pojazdów (ciężarówki) należy posiadać 

prawo jazdy kategorii C oraz C+E. 

• Od 10 września 2009 r. przepisy unijne w zakresie przewozu towarów 

wymagają ukończenia szkolenia kwalifikacji wstępnej przez nowych 

kierowców ciężarówek oraz ukończenia szkolenia okresowego przez osoby 

wykonujące już zawód kierowcy. 

• Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających 

prawo jazdy wydane przed 10 września 2009 r. Nie muszą one odbywać tego 

szkolenia również w ramach szkoleń okresowych. 

• Przedsiębiorstwo transportowe musi posiadać łączone zezwolenie na 

transport towarów w kraju i poza jego granicami. W celu jego uzyskania 

należy odbyć kurs zatwierdzony przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji. 

Powyższe wymagania nie zmienią się w najbliższej przyszłości. W 

perspektywie długoterminowej rozwój technologiczny branży spowoduje 

zmianę i rozwój szkoleń kierowców. 

20.1 Zalecenia  

Istnieje duża liczba aplikacji e-learningowych (tzn. programów online, z których 

można korzystać do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych – zarówno tych 

podstawowych, jak i zaawansowanych) do szkolenia kierowców zawodowych, 

jednak w świetle obecnych przepisów nie da się ich używać w pełni. Największym 

problemem jest fakt, iż zgodnie z prawem należy odbyć 140 godzin szkolenia, 

jednak jak zweryfikować ich liczbę w przypadku szkoleń internetowych? Co w 

przypadku osób, które szybciej przyswajają wiedzę? Pełne wykorzystanie 

technologii informacyjnych oraz umiejętności samokształcenia kursantów wymaga 

zmian w prawie, np. po udzieleniu poprawnych odpowiedzi w określonej liczbie 

zadań dana osoba kończy dany poziom szkolenia. 
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Innym istotnym problemem jest odróżnienie programu wymagającego dużej liczby 

ćwiczeń praktycznych od tego, wymagającego większej wiedzy teoretycznej od 

uczestnika szkolenia. Wiele zagadnień praktycznych dotyczy umiejętności 

wykorzystania wyposażenia a także, rzecz jasna, nauki jazdy. Te tematy można 

łatwo omówić z zastosowaniem symulatora. Wśród takich zagadnień wymienić 

można kwestie dotyczące pracy w firmie oraz technologii motoryzacyjnej. To 

idealne tematy do omówienia w ramach e-learningu, nawet z udziałem trenera 

online (umożliwia to podjęcie dyskusji przy pytaniach, na które nie można udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi „tak” lub „nie”, co sprawia, że aplikacja komputerowa nie 

jest w stanie ich wyjaśnić). 
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