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    Zaprasza na szkolenie 
 

Istotne parametry dróg publicznych - po zmianach 

w „Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne” 

i w innych  przepisach prawa 

Kielce, 31.05.2016 r. 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli biur projektowych oraz administracji drogowej wszystkich szczebli         

– zarządzających drogami i zarządzających ruchem oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Cel szkolenia 

Zapoznanie uczestników z najnowszym warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz innymi 
przepisami prawa zmienionymi w 2015 r. Omówienie praktycznych skutków tych zmian i ich wpływu na wymagane 
parametry dróg publicznych.  
 

Harmonogram zajęć 

GODZINY ZAJĘĆ   10:30 – 14:30 
 

1. Otwarcie szkolenia, sprawy organizacyjne. 

2. Źródła wprowadzonych w 2015 r. (oraz wcześniej) zmian mających wpływ na parametry dróg i ich skutki. 

3. Nowe pojęcia oraz zmiany dotychczasowych parametrów technicznych dróg publicznych  i rozwiązań dla ruchu 
rowerowego i pieszego. 

• drogi o przekroju 2+1  

• dodatkowa jezdnia w pasie drogowym / dodatkowy pas ruchu 

• jezdnia zbierająco – rozprowadzająca  

• „otwarcie” klas funkcjonalnych od góry 

• sygnały dla kierujących rowerami  

• pasy i śluzy rowerowe 

• nowe definicje  znaków C 13/16 

• równość podłużna i poprzeczna dróg 

4. Praktyczne wnioski i przykłady oczekiwanych oraz możliwych rozwiązań, wynikające z tych zmian. 

5. Omówienie wybranych przykładów. 

6. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.  

7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia. 
 

Przerwa kawowa: 12:30-12:45 

Obiad/lunch - brak 
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Ekspert prowadzący  
 

Zygmunt Użdalewicz  - inżynier ruchu z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu dróg i organizacji ruchu; autor 

licznych opracowań i publikacji z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu; członek honorowy Stowarzyszenia 

Klub Inżynierii Ruchu, ekspert Banku Światowego w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. 

 Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena szkolenia wynosi 400 zł + VAT.  

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych (dotyczy podmiotów sfery 

budżetowej oraz podmiotów prywatnych, które otrzymały dofinansowanie na szkolenia ze środków publicznych) 

przysługuje zwolnienie z VAT. 

Termin płatności 

Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto nr 10 1950 0001 2006 6922 3346 0002 – do dnia 17.05.2016 r. 

Warunki rezygnacji 

- do dnia 17.05.2016 r.  – bezkosztowo 

- do dnia 27.05.2016 r.  – 20% ceny uczestnictwa 

- po dniu 27.05.2016 r.  – 100% ceny uczestnictwa 

Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl  (zalecane) 

lub fax 22 350 77 68 

Termin i forma zapisów  

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 17.05.2016 r. wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (plik do 

pobrania również na naszej stronie www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) na e-mail 

biuro@perspektywaekspertow.pl (zalecane) lub fax 22 350 77 68.  

Osoby zainteresowane danym szkoleniem, a nie mogące jeszcze przesłać formalnego zgłoszenia, zachęcamy do 

dokonywania niezobowiązującej wstępnej rezerwacji (rezerwacja elektroniczna – na naszej stronie 

www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) lub o kontakt z biurem 

biuro@perspektywaekspertow.pl tel. 22 408 88 33. 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie odbędzie się w Kielcach, w możliwie bliskiej odległości od Targów Kielce, tak aby zainteresowani uczestnicy 

po zakończeniu szkolenia mieli możliwość odwiedzenia rozpoczynających się w tym dnu Targów AUTOSTRADA. 

Dokładna lokalizacja zostanie przekazana zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem. 

Materiały szkoleniowe 

Uczestnicy otrzymują  materiały drukowane zawierające prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia oraz 

ewentualnie inne materiały pomocnicze. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują imienne świadectwa uczestnictwa w szkoleniu. 


