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Realizowane działania                       
w zakresie BRD – dzieci i młodzież

Turnieje wiedzy o BRD /szkoły podstawowe z Miasta Nowego Sącza 
i powiatu nowosądeckiego - kwiecień każdego roku – ponad 200 osób w każdej 
edycji turnieju,

Turnieje motoryzacyjne /szkoły średnie z terenu Miasta Nowego 
Sącza i powiatu nowosądeckiego/- kwiecień każdego roku – blisko 100 osób 
w każdej edycji turnieju,



Realizowane działania                       
w zakresie BRD



Realizowane działania                       
w zakresie BRD – dzieci i młodzież

Lekcje edukacyjne organizowane dla dzieci i 
młodzieży realizowane w przedszkolach, szkołach, 
w siedzibie MORD:
- prezentacja działań Ośrodka,
- zajęcia w Pracowni Psychologicznej,
- alkogogle,
- mobilne miasteczko rowerowe,
- sala egzaminów teoretycznych.



Realizowane działania                       
w zakresie BRD – dzieci i młodzież



Realizowane działania                       
w zakresie BRD – dzieci i młodzież

Dni Otwarte Ośrodka:
- prezentacja materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- możliwość sprawdzenia swojej sprawności psychomotorycznej na     

urządzeniach do badania kandydatów na kierowców w Pracowni  
Psychologicznej,
- eksperymentalne zajęcia z alkogoglami – co widzi i czuje pijany kierowca.
- próbny egzamin teoretyczny – sala egzaminacyjna,
- pokaz zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym,
- prezentacja pojazdów egzaminacyjnych,
- pokaz pojazdów policyjnych z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,   

Inspekcji Transportu Drogowego oraz wozu bojowego OSP,
- mobilne miasteczko ruchu drogowego – dla najmłodszych.
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Realizowane działania                       
w zakresie BRD – dzieci i młodzież

Konsultacje psychologiczne, m. in. dla osób 
wielokrotnie uzyskujących wynik negatywny 
z egzaminu:

- badanie podzielności uwagi,
- badanie widzenia stereoskopowego,
- refleks i koordynację wzrokowo-ruchową,
- widzenie w mroku,
- wrażliwość na olśnienie,
- badanie kończy rozmowa z psychologiem.



Realizowane działania                       
w zakresie BRD – dzieci i młodzież

Zakup materiałów szkoleniowych – tablice poglądowe, 
edukacyjne – np. z zakresu PPP,

Wyposażanie dzieci w elementy odblaskowe /czapki, 
smycze odblaskowe, worki odblaskowe i inne art.

Wyposażanie szkół w pomoce dydaktyczne – książki           
o tematyce z zakresu przepisów ruchu drogowego.



Realizowane działania                       
w zakresie BRD – dzieci i młodzież

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli – uzyskanie uprawnień do 
egzaminowania kandydatów na rowerzystów:
- 1 dzień – 8 godzin dydaktycznych,
- uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do egzaminowania kandydatów    
na rowerzystów,

Program szkolenia:
- omówienie najważniejszych aktów prawnych,
- zdarzenie drogowe, postępowanie powypadkowe, zagadnienia 
postępowania po kolizji lub wypadku drogowym,

- organizacja i wyposażenie szkolnych pracowni i miasteczek ruchu 
drogowego,

- sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę 
rowerową w świetle obowiązujących przepisów.

Informacje www.mord.pl, 18 449 08 99, szkolenia@mord.pl

http://www.mord.pl/
mailto:szkolenia@mord.pl


Realizowane działania                       
w zakresie BRD – dzieci i młodzież

Szkolenia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, 
ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Program szkolenia:
- zajęcia teoretyczne – 6 godzin, w tym co najmniej 1 godzina zajęć 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- zajęcia praktyczne – 2 godziny.

Egzamin:
część teoretyczna – test pisemny – 25 pytań, 35 minut
część praktyczna – rower jednośladowy lub wielośladowy na placu 
manewrowym.



Realizowane działania                       
w zakresie BRD - automobilkluby

Rajd samochodów – RETRO,
Rajdy pojazdów terenowych – Grupa 4x4, 

Samochodowe wyścigi górskie.



Realizowane działania                       
w zakresie BRD

1. Zakup sprzętu komputerowego i 
oprogramowania dla Policji, szkół z terenu powiatu 
nowosądeckiego.
2. Wyposażenie dla OSP – doposażanie m. in. 
w zestawy ratownictwa medycznego, uzupełnienie 
strojów bojowych, itp. 
3. Konkursy na najlepszego Kierowcę 
Samochodów Ciężarowych – Małopolski Mistrz 
Kierownicy „kategorii ciężkiej” – wspólnie 
z Ogólnopolskim  Stowarzyszeniem Przewoźników 
Drogowych „GALICJA”,



Budowa miasteczek rowerowych na terenie 
Województwa Małopolskiego

IV edycje – 13 miasteczek

lata 2015-2022

Łączne dofinansowanie budowy z budżetów Ośrodków 
Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu 
wyniosło 2 681 356,12 zł. 



Budowa miasteczek rowerowych na terenie 
Województwa Małopolskiego

BENEFICJENCI:
Gmina Chełmiec, 

Gmina Koniusza,

Gmina Trzebinia, 

Miasto Bobowa, 

Gmina Jabłonka



Budowa miasteczek rowerowych na terenie 
Województwa Małopolskiego

BENEFICJENCI:
Miasto Rabka-Zdrój,

Gmina Wieliczka,

Gmina Korzenna,

Miasto Limanowa,

Gmina Nowy Wiśnicz



Budowa miasteczek rowerowych na terenie 
Województwa Małopolskiego

BENEFICJENCI:
Miasto Gorlice,

Miasto Nowy Targ,

Gmina Stary Sącz.





Działalność egzaminacyjna  
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego           

w Nowym Sączu w roku 2022

KATEGORIE LICZBA EGZ. 
TEORETYCZNYC

H

POZYTYWNE % LICZBA EGZ. 
PRAKTYCZNYC

H

POZYTYWNE%

A 1 257 70,94 % 1 718 49,8 %

B 24 731 44,57 % 32 700 33,76%

Blok C 791 69,14 %

Blok D 64 95,16%

C 2 411 55,54% 2 262 51,66%

D 197 67,74 % 182 65,56%



Pozostałe działania 
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego           

w Nowym Sączu
Prowadzenie Pracowni Psychologicznej do wykonywania 
badań psychologicznych przeprowadzanych w celu 
orzekania  istnienia lub braku istnienia przeciwwskazań 
do kierowania pojazdem. Konsultacje dla osób mających 
problem ze zdaniem egzaminu. 

Prowadzenie szkoleń i kursów: kursy dla kandydatów na  
egzaminatorów, kursy reedukacyjne, szkolenia 
oświatowe, kierowanie ruchem, inne kursy i szkolenia.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

sekretariat@mord.pl

www.mord.pl

mailto:sekretariat@mord.pl
http://www.mord.pl/

