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Inauguracja Akademii Jazdy Iveco 

Iveco Poland – wyłączny dystrybutor pojazdów marki Iveco w Polsce w dniu 
11.06.2011 zainaugurował oficjalnie działalność nowej Akademii Jazdy Iveco. 
Inauguracja miała miejsce na lotnisku w Białej Podlaskiej, gdzie zgromadzili się 
zaproszeni przedstawiciele prasy, mediów oraz największych polskich firm 
transportowych. 

W części oficjalnej gościom przedstawiono koncepcje Akademii Jazdy Iveco, a w 
swoim przemówieniu Pan Mario Giagnoni – Dyrektor Zarządzający Iveco Poland 
podkreślił kluczową rolę edukacji kierowców w optymalnym wykorzystaniu 
zaawansowanych technologicznie pojazdów Iveco.  

Inauguracji Akademii Jazdy Iveco towarzyszyła także I Edycja Konkursu dla 
Dziennikarzy „Ekonomiczny Kierowca”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie za 
kierownicą zestawu z ciągnikiem EcoStralis pokonać w jak najkrótszym czasie 
wyznaczoną trasę przejazdu, wykazując przy tym jak najmniejsze zużycie paliwa. 
Uczestnikom konkursu, cennymi radami służył Krzysztof Rogalski – Instruktor 
Akademii Jazdy Iveco.  

Akademia Jazdy Iveco 

Akademia Jazdy Iveco powstała z myślą o doskonaleniu umiejętności prowadzenia 
samochodu ciężarowego i wykorzystaniu jego specyfiki przez zawodowych 
kierowców. Koncerny samochodowe ciągle pracują nad technologiami 
pozwalającymi zmniejszyć rachunki za paliwo. Wciąż jednak największe 
możliwości redukcji kosztów tkwią nie w technologiach, ale w technice jazdy, w 
samych kierowcach. 

Zużycie paliwa, opon i materiałów eksploatacyjnych jak również bezpieczna jazda 
na drodze w znaczący sposób wpływają na zyski firmy. Doświadczenia 
przewoźników pokazały, że ekonomiczna jazda pozwala zredukować zużycie 
paliwa aż o 12% przy jednoczesnej redukcji emisji spalin. Jazda ekonomiczna ma 
również ogromne znaczenie dla obniżenia zużycia eksploatacyjnego pojazdu. 
Prawdopodobieństwo uczestnictwa w wypadku drogowym przez wyszkolonego 
kierowcę jest o wiele mniejsze, przez co pracodawca zyskuje na niższych 
składkach ubezpieczeniowych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styl jazdy to kluczowy czynnik, który ma olbrzymi wpływ na efektywność pojazdu. 
Zmiana stylu prowadzenia nie jest bardzo trudna przy dobrej motywacji, a można 
ją osiągnąć przez włączenie kierowców w odpowiednie szkolenia. Inwestycja w 
szkolenia kierowców szybko i znacząco wpływa na podniesienie zysku firmy. Kursy 
w Akademii Jazdy Iveco to praktyczne narzędzia do zwiększania umiejętności, 
lepszego poznania swojego pojazdu. Szkoła zaprasza do wzięcia udziału w 
kursach organizowanych w ośrodkach szkoleniowych Iveco lub na prośbę klienta, 
jeżeli to tylko możliwe, w jego siedzibie. 

Program szkoleń Akademii Jazdy Iveco 

• technika jazdy samochodem ciężarowym (zajęcia teoretyczne omawiające 
zagadnienia ekonomicznej jazdy i właściwej dbałości o stan techniczny ciężarówek 
IVECO). 

• omówienie wybranych przepisów transportowych 

• komentarz niektórych przepisów prawa o ruchu drogowym 

• szkolenie praktyczne, prowadzone z wykorzystaniem w pełni obciążonego, 40-
tonowego zestawu z ciągnikiem IVECO Stralis lub EcoStralis; jazdy odbywają się 
w terenie pagórkowatym, co ma na celu wyćwiczenie umiejętności korzystania z 
hamulca wydechowego i zwalniacza oraz energii kinetycznej rozpędzonej 
ciężarówki przy pokonywaniu wzniesień. 

W oparciu o produkty Iveco możliwe jest również zorganizowanie szkolenia 
dotyczącego techniki prowadzenia pojazdu używanego w dystrybucji lub w pracy 
na placu budowy 

Zajęcia prowadzone w Akademii Jazdy Iveco pozwolą nawet najbardziej 
doświadczonemu kierowcy zwiększyć nie tylko ekonomikę i bezpieczeństwo 
podczas pracy, ale także podnieść własną efektywność mającą wpływ na 
premię finansową. 

Iveco 

Iveco, spółka należąca do Grupy Fiat Industrial, projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką 

gamę pojazdów użytkowych  we wszystkich segmentach rynku, od pojazdów lekkich 

poprzez pojazdy średnie, a skończywszy na pojazdach ciężkich, ciężarówkach terenowych, 

autobusach do przewozów miejskich i międzymiastowych oraz autokarach, a także 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

pojazdach do zadań specjalnych takich jak pojazdy pożarnicze, pojazdy do zadań 

terenowych oraz do celów obronnych i do ochrony ludności cywilnej. 

Iveco zatrudnia prawie 25.000 pracowników, którzy pracują w 24 zakładach produkcyjnych 

w 11 krajach świata, przy zastosowaniu zaawansowane technologii opracowanych w 6 

ośrodkach naukowo-badawczych. Oprócz Europy, Spółka prowadzi również działalność w 

Chinach, Rosji, Australii i Ameryce Łacińskiej. Około 5,000 punktów sprzedaży oraz 

serwisowych w ponad 160 krajach gwarantuje pomoc techniczną, niezależnie pod jaką 

szerokością geograficzną pojazd Iveco jest eksploatowany. 

Warszawa, dnia 11
 
czerwca 2011 r. 


