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Idea i cel programu
Kurs jazdy na autostradzie to pierwszy tego typu program CSR w Polsce. Ma na celu podnoszenie umiejętności 

kierowców w zakresie jazdy po autostradach i drogach szybkiego ruchu. 

Projekt obejmuje dwa kluczowe obszary:

Interesariusze

• Kurs skierowany jest do osób uczących się 
jeździć - uczestniczących w kursach na prawo 
jazdy i przygotowujących się do egzaminu, jak 
również do kierowców mających prawo jazdy

• Realizacja praktycznych jazd po autostradzie 
pod okiem profesjonalnych instruktorów i 
trenerów techniki jazdy

• Zastosowanie w praktyce odpowiednich 
manewrów

• Znajomość przepisów ruchu obowiązujących na 
tego typu drogach

• Promowanie bezpiecznej jazdy 

• Wzrost świadomości kierowców 

• Aktywne zaangażowanie i ciągła współpraca z 
otoczeniem w zakresie zwiększania 
świadomości kierowców i bezpieczeństwa na 
drogach

• OSK oraz ODTJ

• WORD

• Urzędy

• Policja

• Szkoły średnie, ośrodki edukacyjne

Edukacja
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Co wyróżnia program na tle innych inicjatyw

➢ 3 obszary realizacji programu

➢ Działania dedykowane specyfice jazdy po autostradach i drogach szybkiego ruchu

➢ Praktyczna nauka - bezpośrednia praca z kierowcami i młodymi kierowcami

➢ Atrakcyjne i nowoczesne materiały dydaktyczne, w tym tutorial instruktażowy (open source)

➢ Szeroka współpraca instytucjami zajmującymi się BRD oraz OSK i ODTJ

➢ Innowacyjne metody edukacji
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Badanie kierowców 
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Badanie kierowców 
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Badanie kierowców 



Realizacja programu
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Edukacja
▪ Edukacja teoretyczna i praktyczna młodych kursantów 

w trakcie kursów na prawo jazdy w OSK

▪ Edukacja kierowców w ODTJ

▪ Spotkania i wykłady w szkołach średnich (III, IV i V 

klasy)

▪ Spotkania z lokalnymi społecznościami, możliwość 

skorzystania z symulatora jazdy

Interesariusze

▪ Angażowanie i długofalowa współpraca w celu 

zwiększenia świadomości kierowców w zakresie 

bezpiecznej jazdy i technik jazdy po autostradach i 

drogach szybkiego ruchu

▪ Współpraca i współorganizacja zajęć przy różnego 

rodzaju eventach społecznych związanych z 

bezpieczeństwem ruchu drogowego
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• Jako profesjonalny kierowca sportowy i ekspert 

doskonalenia techniki jazdy doskonale wiem, że na co 

dzień należy jeździć bezpiecznie i spokojnie. Także na 

autostradzie, gdzie wysoka dozwolona prędkość 

pojazdów powoduje, że jeszcze bardziej powinniśmy 

zwrócić uwagę na nasze bezpieczeństwo. 

• Niezależnie od tego, czy sam prowadzisz samochód, 

czy uczysz innych w ośrodku szkoleniowym – ten 

program jest dla Ciebie. Dzięki Kursowi jazdy na 

autostradzie będziesz mógł zdobywać wiedzę od 

najlepszych i w praktyce rozwijać swoje umiejętności 

oraz zdobyć nagrody.

Ambasador
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Tomasz Czopik - Jeden z najlepszych polskich

kierowców rajdowych. Ma za sobą start w ponad

100 rundach Rajdowych Samochodowych

Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Europy.

Czterokrotny Mistrz Polski (1997, 2000, 2002, 2003)

i Mistrz Europy Strefy Centralnej (2007). Założyciel

Szkoły Bezpiecznej Jazdy. Autor programów

szkoleniowych z zakresu BRD.



• Kompleksowy materiał video z udziałem 

ambasadora, Tomka Czopika

• 10 odrębnych filmów:

• Jak bezpiecznie wjeżdżać na autostradę

• Bezpieczne odległości od 
poprzedzającego pojazdu 

• Jak bezpiecznie jeździć po autostradzie 
(jazda prawym pasem, właściwa 
sygnalizacja manewrów, dynamika jazdy)

• Prędkość na autostradzie oraz manewr 
wyprzedzania

• Charakterystyczne oznakowanie na 
autostradzie

• Co robić w przypadku awarii

• Jazda w deszczu i śniegu

• PPO

• MOP

• Materiały dostępne na zasadzie opensource

Tutorial dydaktyczny:
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Materiały dydaktyczne



15

Kanały dotarcia:

▪ Media 

▪ Dedykowana strona www.kursjazdynaautostradzie.pl

▪ Media społecznościowe (FB, YT)

▪ Narzędzia komunikacyjne własne AWSA

▪ Mailingi do OSK

▪ Szkoły średnie techniczne i ogólnokształcące

▪ OSK, ODTJ

▪ Eventy 

▪ Partnerzy oraz Patroni honorowi

http://www.kursjazdynaautostradzie.pl/
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Ok. 500
Zarejestrowanych 
w programie i 
przeszkolonych 
kursantów 

50
Instruktorów

Ok. 35 000
przejechanych kilometrów 
w programie
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Dalsza realizacja
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Dziękuję
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