
        OFERTA SZKOLENIOWA PIGOSK 

Kierowców zawodowych  pojazdów ciężarowych z wykorzystaniem symulatora wysokiej 

klasy  samochodu ciężarowego i autobusu o 6-ciu stopniach ruchu 

 
Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą wymaga zupełnie innego manewrowania pojazdem 

niż z przyczepą. Większość transportu wykonywanego na polskich i europejskich drogach jest 
prowadzona  właśnie na takich pojazdach. 

 Firmy transportowe wymagają od kandydatów na kierowców uprawnień w zakresie prawa 
jazdy C, C + E oraz podstawowej wiedzy w zakresie obsługi i kierowania 40 tonowym zestawem. 

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Piastowie jest 
profesjonalną firmą specjalizującą się w szkoleniu kierowców zawodowych w technice kierowania 
pojazdami ciężarowymi i realizuje praktyczne profesjonalne jazdy doszkalające dla kierowców 
zawodowych z wykorzystaniem  symulatora wysokiej klasy na bazie kabiny SOLARIS Urbino.  

Szkolenia prowadzimy we Wrocławiu w Centrum Szkoleniowym ,,PIGOSK - POŁUDNIE”  
( w budynku CS Natura ) przy ul. Boczna 12 - w odległości ok. 1 km od Dworca Głównego PKP. 

 

BARDZO WAŻNE ATUTY: 
 

• Symulator spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 
kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach 
specjalnych (Dz. U. nr 81 poz. 444) i jest jedynym tego typu symulatorem w Polsce.  

• Pod okiem doświadczonych instruktorów kierowca przyswaja zaawansowane 
umiejętności praktyczne, które zagwarantują mu większą pewność poruszania się po 
drogach oraz bezpieczeństwo jazdy.  

• Do szkolenia zastosowany jest model pojazdu członowego złożonego z ciągnika 
siodłowego i naczepy. Symulator wyposażony jest w manualną i automatyczną 
skrzynię biegów. Kierowcy mogą kierować różnego typu zestawami złożonymi z 
ciągnika siodłowego z naczepą pustą i załadowaną, ciągnika siodłowego z naczepą 
wywrotką, z naczepą do przewozu drewna, z naczepą cysterną pustą, z naczepą 
cysterną do połowy zatankowaną.  

• Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu, szczególnie w 
sytuacjach ekstremalnych, jakie mogą pojawić się na drodze oraz opanować 
korzystanie z urządzeń takich jak np.: retarder i stosować je w praktyce. 
 

Naszej pracy przyświeca ,, MOTTO”: Szkolenia prowadzimy z pasją i 

profesjonalizmem na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

            Centrum Szkoleniowe kierowców zawodowych ,,PIGOSK - POŁUDNIE” 

              



          Dlaczego warto skorzystać z jazd doszkalających w PIGOSK: 
 

D - doświadczeni instruktorzy techniki jazdy – to osoby, które jazdę  ciągnikiem siodłowym z 

naczepą doskonale znają oraz potrafią przekazać swoją wiedzę kursantom w sposób 
przystępny, gwarantującą mu większą pewność poruszania się po drogach oraz 
bezpieczeństwo jazdy. 

E - Elastyczny terminarz – godziny jazd doszkalających ustalamy indywidualnie z każdym 

kursantem, dopasowując terminy do możliwości czasowych. 

B - Bogaty program jazd – oferujemy zarówno jazdę w Ośrodku Doskonalenia Techniki 

Jazdy stopnia wyższego, w terenach górskich jak i po mieście z uwzględnieniem 
różnorodności tras. Program dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursanta. 

E – Energiczni trenerzy – zapewniamy profesjonalną kadrę szkoleniową – nasi instruktorzy 

nabywali doświadczenie w ODTJ oraz prowadzą szkolenie w języku rosyjskim. 

S - Szkolenia z doskonalenia techniki jazdy mają istotny wpływ na bezpieczne i ekonomiczne 

użytkowanie pojazdów firmowych przez kierowców. Zajęcia te zmniejszają koszty utrzymania 
pojazdów, redukują szkodowość, ukazują ryzyko prowadzenia pojazdów w trudnych 
warunkach.  

T – Teoria i praktyka, to wiedza dająca wymierne korzyści dla kierowcy i firm transportowych. 

 

Jako  jedyni w Polsce, posiadamy symulator 
 z Modelem Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy  

stopnia wyższego  

                                        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

              Zapraszamy do współpracy 
 

Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie szkoleń: 

- Wojciech Góra – dyrektor biura PIGOSK, tel. 501 633 861 

- Sylwia Chrobak – specjalista ds. szkoleń, tel. 22 811 04 80 

Więcej informacji na temat szkoleń znajduje się na stronie: www.pigosk.pl, e-mail: biuro@pigosk.pl 

 

http://www.pigosk.pl/
mailto:biuro@pigosk.pl

