ADR

testowych. Egzaminy przeprowadzane są
w ośrodku szkoleniowym, zwykle w tym,
w którym odbywał się kurs. Komisja
egzaminacyjna składa się z dwóch osób.
Uczestnik kursu może przystępować do
egzaminu w terminie sześciu miesięcy
od daty ukończenia kursu. Jeżeli nie zda
egzaminu w tym czasie, może również
przystępować do egzaminów poprawkowych bez konieczności powtarzania
kursu.

Kierowco! Edukuj się!
Za nami wrzesień, pierwszy powakacyjny miesiąc szkoły,
więc i my pozostaniemy w szkolnej tematyce.

We

wspó ł pracy z THE TA
Doradztwo Techniczne
rozpoczynamy nowy cykl
– co miesiąc kierowcy przewożący towary
niebezpieczne, potocznie nazywane
„ADeeRami”, będą mogli uzyskać informacje dotyczące właśnie tego typu towarów – ich przewozu, prawidłowego wypełniania dokumentów przewozowych, obowiązków w łańcuchu transportowym oraz
innych ważnych elementów w tym zakresie. Sukcesywnie będziemy starali się
przybliżyć tę tematykę.
Zaczynamy od kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Zapraszamy!
Kierowca, który chciałby przewozić
również „ADeeRy”, powinien przed rozpoczęciem takich transportów uzyskać
odpowiednie kwalifikacje. Kurs początkowy skierowany jest do osób nieposiadających uprawnień ADR. Natomiast kierowcy z ważnym zaświadczeniem ADR
w ciągu roku poprzedzającego termin

wygaśnięcia uprawnień powinni przejść
kurs doskonalący, uaktualniający zdobytą wiedzę. Wzór zaświadczenia ADR
przedstawiamy na ilustracji. Uzyskanym
w Polsce zaświadczeniem można się
posługiwać we wszystkich państwach,
w których obowiązuje Umowa ADR.
Kierowco, pamiętaj! Jeżeli posiadasz
już uprawnienia, powinieneś je odnawiać
co pięć lat!
Kurs podstawowy początkowy obejmuje cztery dni zajęć – 24 godziny
zajęć teoret ycznych
poszer zonych o ćwiczenia praktyczne.
Kurs podstawowy doskon a l ący d l a k i e rowc ów
posiadających już uprawnienia obejmuje trzy dni
zajęć – 16 godzin zajęć teoretycznych poszerzonych
o ćwiczenia praktyczne.
Zwykle w ostatnim dniu
kursu odbywa się egzamin
składający się z 30 pytań

Aby przystąpić do egzaminu,
kierowca powinien:
1) mieć ukończone 21 lat, w yjątek
stanowią kierowcy Sił Zbrojnych RP;
2) spe ł niać w ymagania ok re ślone
w przepisach Prawa o ruchu drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy (musi
posiadać ważne prawo jazdy kategorii B lub C, a w przypadku kategorii C+E – ważne badania lekarskie
i psychologiczne oraz ukończony kurs
dokształcający w zakresie przewozu
rzeczy lub szkolenie okresowe bądź
klasyfikację wstępną);
3) mieć ukończony odpowiedni kurs ADR
początkowy lub doskonalący;
4) zostać zgłoszony do odbycia egzaminu i złożyć formularz zgłoszeniowy.
Po kursie i egzaminie podstawowym,
aby rozszerzyć uprawnienia o przewóz
w cysternach czy przewóz materiałów
wybuchowych lub promieniotwórczych,
kierowca może przystąpić do kursu specjalistycznego. Warunkiem uzyskania
tych rozszerzonych uprawnień jest zdanie egzaminu w odpowiednim zakresie.
Anna Łuczak
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