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CENNIK KURSÓW ADR 
 

 

Lp. Rodzaj szkolenia Ilość godzin 

KURS 

PODSTAWOWY 

Cena Ilość godzin 

KURS 

DOSKONALĄCY 

Cena 

1 Kurs  początkowy  z  zakresu  przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych wszystkich klas 

24 500 zł 16 400 zł 

2 Kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych w cysternach 

16 350 zł 8 250 zł 

3 Kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i 

przedmiotów klasy 1 

8 300 zł 5 200 zł 

4 Kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów  

promieniotwórczych klasy 7 

8 300 zł 5 200 zł 

 

Szkolenie kończy się egzaminem organizowanym w TSM Poland Krzysztof Kłodnicki pod przewodnictwem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego 

woj. dolnośląskiego. Uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu skutkuje wydaniem zaświadczenia ADR dla kierowców (opłata za wydanie zaświadczenia 50 zł 

+ 0,50 zł opłata  na CEPIK). Opłata za kurs u wykładowcy lub przelew na konto TSM Poland (nr konta na stronie: www.adr-klodnicki.pl). 

 

Wymagania dla kandydatów: 

a) ukończone 21 lat, 

b) prawo jazdy kategorii „B” lub 

c) prawo jazdy wyższych kategorii z wpisanym kodem 95 (w rubryce daty ważności kategorii prawa jazdy) lub  

- ważne badania lekarskie do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie 

drogowym, 

- ważne badania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 o 

transporcie drogowym 

- zaświadczenie uzyskania kwalifikacji wstępnej /kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 o 

transporcie drogowym, lub 

- zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym. 
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HARMONOGRAM KURSÓW ADR 
 

 

Lp. Rodzaj szkolenia Luty Marzec  Kwiecień Maj Czerwiec 

1 Kurs  początkowy  z  zakresu  przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych wszystkich klas
* 

27.02 – 01.03 27-29.03 24-26.04 22-24.05 26-28.06 

2 Kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych w cysternach
* 

 02-03.03 27-28.04 25-26.05 29-30.06 

3 Kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i 

przedmiotów klasy 1 

W zależności od potrzeb – ustalenia indywidualne 

4 Kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów  

promieniotwórczych klasy 7 

W zależności od potrzeb – ustalenia indywidualne 

 

UWAGA! 
*
Kursy ADR realizowane będą przy grupie minimum 4 os. 

 
       


