
 

 

Grupa IGIELSKI, 1992- 2013, 

al. Bohaterów Warszawy 18/1-2 

70-372 Szczecin 

tel. 91 812-15-15, fax 91 812 18 19 

igielski@igielski.com.pl , www.igielski.com.pl 
godz. otwarcia: pon.-pt. 10.00- 18.00 

 

ŚCIEŻKA KURSANTA 
 

Co należy zrobić, by przystąpić do kursu na prawo jazdy? 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

A następnie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nadanym numerem PKK zapraszamy do naszego biura, 

w celu rozpoczęcia kursu !  
 

ZDJĘCIE 
O wymiarach 

3,5 na 4,5 cm 

 

WNIOSEK O 

WYDANIE 

PRAWO JAZDY 

(dostępny w 

Starostwie bądź u 

nas w biurze) 

 

BADANIA 

PSYCHOLOGICZNE 
Dotyczy kat. C,CE,D. 

 

W Centrum Szkolenia IGIELSKI 

w wybrane dni tygodnia o 

 godz. 15.40. 

 

BADANIA LEKARSKIE 
  

   Dotyczy każdej kat. prawa jazdy. 

Kat. B, BE – poziom cukru, orzecznik 

Kat. C, CE, D – poziom cukru, 

okulista, orzecznik 

 W Centrum Szkolenia IGIELSKI 

orzecznik przyjmuje w pon. i pt. o 14:00 

 

  

  

 

Kandydat udaje się do Starostwa 

(Wydział Komunikacji) w mieście, w 

którym jest zameldowany, by uzyskać 

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).  

Czas oczekiwania: od 5 minut 
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Szkolenia realizowane przez Grupę Igielski: 

 
- Prawo jazdy kategorii A, B, BE, C, CE, D 

- Kursy na operatorów wózków widłowych + wymiana butli 

- Kursy na Instruktora nauki jazdy kategorii: A, B, BE, C, CE, D 

- Szkolenie okresowe kierowców zawodowych- blok programowy kat. C1, C, C1E, CE 

lub D1, D1E, D, DE 

- Kwalifikację wstępną i uzupełniającą- blok programowy kat. C1, C, C1E, CE lub D1, 

D1E, D, DE 

- Kwalifikację wstępną przyspieszoną i przyspieszoną uzupełniającą- blok programowy 

kat. C1, C, C1E, CE lub D1, D1E, D, DE 

- Kurs techniki jazdy- eko i bezpieczna jazda 

- Szkolenie z czasu pracy kierowcy- tachografy cyfrowe 

- Kursy w ramach projektów UE 

- Szkolenia z wykorzystaniem symulatora jazda w warunkach specjalnych 

- Kursy ADR:         

o podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

wszystkich klas (klasa 2,3,4,5,6,8,9) 

o specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach 

o specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 

o doskonalące Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych wszystkich klas (klasa 2,3,4,5,6,8,9) 

o doskonalące Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 

w cysternach 

o doskonalące Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 

klasy 1 

 

Usługi świadczone przez Grupę Igielski: 
 

- wynajem pojazdów szkoleniowych 

- badania lekarskie i psychologiczne 

- wynajem sal wykładowych 

- wynajem symulatora 

- wynajem kadry instruktorów techniki jazdy 

- doradztwo i pomoc przy zakładaniu OS 

- doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy 

 

 

 

 


