
 
Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim 

Umowa nr RPOP.09.02.01-16-0004/17-00 z dnia 13 września 2018 r. 

KURS DORADCY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ADR 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przeprowadzenie kursu dla nauczycieli zgodnie z programem opisanym w ust. 4. Szczegółowy 

program z podziałem na jednostki lekcyjne opracuje Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia; 

2) Ilość nauczycieli: 1 osoba; 

3) Liczba godzin: 40 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy); 

4) Miejsce prowadzenia kursów: teren województwa opolskiego dolnośląskiego, łódzkiego lub 

śląskiego. 

5) Koszty dojazdu uczestnika na zajęcia pokrywa Zamawiający. 

6) Szczegółowy harmonogram kursu opracuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem kursu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

6 maja – 31 sierpnia 2019 roku 

3. Wymagania odnośnie Wykonawcy: 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić: 

1) wykwalifikowanego szkoleniowca, 

2) prowadzenie dziennika zajęć wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy 

3) wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, 

4) zaświadczenie dla uczestników na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 

18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 

1632). (wzór w załączniku do umowy), 

5) inne zaświadczenie/certyfikat wystawiane w instytucji szkoleniowej Wykonawcy lub wymagane 

przepisami prawa (jeśli dotyczy), 

6) Wykonawca przekaże oryginały i kserokopie ww. zaświadczeń/certyfikatów Zamawiającemu po 

zakończeniu kursu, 

7) koordynatora szkoleń – tj. osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące 

z Zamawiającym 

4. Program szkoleń 

1. Część ogólna 

− przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych, 

− klasyfikacja towarów niebezpiecznych, 

− budowa i użytkowanie opakowań, 

− zasady znakowania, 

− dokumentacja, 

− szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych, 

− warunki przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowanie ładunkiem, 

− obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie 
przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem. 

2. Część specjalistyczna – przewóz drogowy 

− przepisy dotyczące przewozu drogowego, 

− dokumentacja, 

− pojazdy, 

− załadunek i rozładunek, 

− przewóz w cysternach, 

− zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych; 
ratownictwo techniczne i chemiczne, 

− szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem. 

 


