
TESTOWANIE POJAZDÓW – WYPO¯YCZALNIA

Przy CENTRUM US£UG MOTORYZACYJNYCH 
mo¿na testowaæ pojazdy specjalnie dostosowane 
do potrzeb osób niepe³nosprawnych .

Przygotowana flota samochodowa uwzglêdnia 
potrzeby ró¿nych rodzajów niepe³nosprawnoœci 
ruchowych. Pojazdy zapewniaj¹ komfortowe 
prowadzenie osobom z ró¿nymi dysfunkcjami, 
m.in. koñczyn dolnych, górnych, tetraplegi¹, 
kar³owatoœci¹ oraz osobom poruszaj¹cym siê na 
wózkach inwalidzkich.

Auta udostêpniane bêd¹ równie¿ oœrodkom 
szkolenia kierowców, Wojewódzkim Oœrodkom 
Ruchu Drogowego, ubezpieczycielom - g³ównie 
w celach edukacyjnych.

Kontakt:
cum@its.waw.pl

Punkt Informacyjny:
mgr Beata Stasiak
tel.: 22 43 85 335, 502 933 726

mgr Monika Uciñska - koordynator CUM
tel.: 22 43 85 543, 662 263 562

mgr Agnieszka Michalska
tel.: 22 43 85 249

mgr in¿. Adam Sowiñski
tel.: 22 43 85 145, 793 333 486

00Dy¿ury: 10  - 14

www.its.waw.pl
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Centrum Us³ug Motoryzacyjnych
dla Osób Niepe³nosprawnych

przy Instytucie Transportu Samochodowego
ul. Jagielloñska 80
03-301 Warszawa



CENTRUM US£UG MOTORYZACYJNYCH dla OSÓB 
NIEPE£NOSPRAWNYCH

CUM powsta³o 1 wrzeœnia 2015 r. w Instytucie Transportu 
Samochodowego w Warszawie w ramach realizacji
projektu pn. Kompleksowy system wsparcia mobilnoœci osób 
niepe³nosprawnych ruchowo (AMC_2), finansowanego
przez  NCBiR w ramach programu INNOTECH.

To jedyny w Polsce oœrodek informacyjno-szkoleniowo-
badawczy, którego celem jest kompleksowa realizacja 
potrzeb œrodowiska osób z dysfunkcjami w zakresie ich 
mobilnoœci.

Centrum powsta³o w trosce o kierowców i o kandydatów 
na kierowców z niepe³nosprawnoœci¹, dla których pojazd 
jest niezwykle wa¿nym narzêdziem, niezbêdnym do 
przemieszczania siê. Korzystaj¹c z doœwiadczeñ wiemy, 
jak bardzo przydatne do efektywnego funkcjonowania, 
niezale¿noœci i swobody jest prawo jazdy. Nie godzimy 
siê, aby niepe³nosprawnoœæ eliminowa³a z aktywnego 
¿ycia spo³ecznego i zawodowego.

Konsultanci i Eksperci Centrum to równie¿ osoby 
z niepe³nosprawnoœci¹. 

Centrum Us³ug Motoryzacyjnych realizuje dzia³ania 
prowadz¹ce do tego, aby osoba z niepe³nosprawnoœci¹ 
mog³a spe³niaæ swoje motoryzacyjne ambicje i marzenia.

Wspiera nas i docenia wiele firm, organizacji i instytucji.

Wspó³pracujemy z: lekarzami, psychologami, instru-
ktorami nauki jazdy i techniki doskonalenia jazdy, 
policj¹, adaptorami, producentami pojazdów, firmami 
leasingowymi, ubezpieczycielami, oœrodkami doskona-
lenia i egzaminowania itp.

OGÓLNOPOLSKI PUNKT INFORMACJI O US£UGACH 
MOTORYZACYJNYCH

W Punkcie prowadzone jest:

• Doradztwo w zakresie uzyskania prawa jazdy (kody 
ograniczeñ, konsultacje instruktora nauki jazdy, 
konsultacje psychologiczne).

• Pomoc w zakresie wskazania OSK jak najbli¿ej miejsca 
zamieszkania, o ile nie jest mo¿liwe odbycie szkolenia 
w ITS.

• Doradztwo w zakresie kupna i adaptacji pojazdu 
(mo¿liwoœæ testów próbnych na flocie pojazdów ITS). 

• Informowanie o mo¿liwoœci dofinansowania, w zakre-
sie praw i przywilejów kierowców oraz ubezpieczenia 
samochodu i urz¹dzeñ.

• Doradztwo w zakresie uzyskania dofinansowania np. 
na zakup pojazdu, pomoc w wype³nieniu wniosku do 
PFRON'u.

• Wsparcie dla lekarzy orzeczników, instruktorów, 
egzaminatorów, firm zajmuj¹cych siê motoryzacj¹.

OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW ITS

OSK powstaje z myœl¹ o osobach z dysfunkcjami narz¹du 
ruchu.

• Realizujemy kursy na prawo jazdy kategorii „B”.

• Udostêpniamy kursantom odpowiednio oprzyrz¹-
dowane pojazdy do nauki jazdy oraz na egzaminy 
pañstwowe (na ¿yczenie wraz z instruktorem).

• Pomagamy w organizacji logistyki transportowej do 
realizacji kursu.

• Organizujemy szkolenia i jazdy doszkalaj¹ce, a zajêcia 
prowadzone s¹ przez doœwiadczon¹ i wysoko 
wykwalifikowan¹ kadrê, która ma na uwadze 
indywidualne potrzeby i predyspozycje uczestników.

• Pomagamy w organizacji niezbêdnych badañ 
lekarskich, a dla chêtnych zapewniamy konsultacje 
psychologiczne na ka¿dym etapie szkolenia.

• Zapewniamy materia³y edukacyjne.

• Przeprowadzamy niezbêdny egzamin wewnêtrzny 
ipomagamy w zapisach na egzamin pañstwowy. 

• Dla osób posiadaj¹cych prawo jazdy prowadzimy 
szkolenia na przystosowanym samochodzie.

Ju¿ wkrótce!

POMAGAMY!  WSPIERAMY!  EDUKUJEMY!
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