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 Zaprasza na szkolenie 
 

Nowa instrukcja odbiorowa GDDKiA: DP-T 14 z dnia 30.03.2017 r. 
Jak będą naliczane potrącenia i jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe,  

aby uniknąć potrąceń  

Warszawa, 02.04.2020 r. 
 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli kadry techniczno-inżynierskiej firm budownictwa drogowego, 
pozyskujących i realizujących kontrakty na budowę i remonty dróg GDDKiA, a w szczególności: 

- kierowników robót, kierowników kontraktów, technologów (parametry warstw) 

- przedstawicieli laboratorium (skład mieszanki, pobieranie próbek i moment prowadzenia badań – kiedy i jak można    

  jeszcze ratować sytuację, dzięki wcześniejszym badaniom) 

- osób z działu ofertowania (konsekwencje możliwych potrąceń na kontraktach GDDKiA należy uwzględniać już na  

  etapie ofertowania!). 

Zapraszamy również przedstawicieli GDDKiA, odpowiedzialnych za ocenę i odbiór robót.  
 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest omówienie procedury oceny jakości robót drogowych, stosowanej na kontraktach GDDKiA od 
dnia 30.03.2017 r. Kluczowe znaczenie ma wyznaczanie granic dopuszczalnych odchyłek od specyfikacji na budowę 
lub remont drogi oraz sposobów naliczania potrąceń za odchyłki. Na przykładach liczbowych pokazane zostaną 
sposoby naliczania potraceń oraz ich skutki finansowe. 

Harmonogram zajęć 

GODZINY ZAJĘĆ   09:15 – 15:00 

 

1. Otwarcie seminarium, sprawy organizacyjne 

2. Omówienie wymagań DPT-14 w powiązaniu z zapisami WT-2 cz.1 2014 i WT-2 cz.2 2016 

3. Omówienie przykładów obliczeń potrąceń 

4. Dyskusja i podsumowanie szkolenia 
 

Przerwa kawowa: 11:00 – 11:15 

Obiad: 12:45 – 13:30 
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Eksperci prowadzący  

Ewa Wilk i/lub Krzysztof Błażejowski  - wybitni specjaliści w zakresie nawierzchni bitumicznych; wykładowcy i 
prelegenci na licznych branżowych konferencjach i szkoleniach; członkowie Komitetów Technicznych PKN: KT Nr 212 
ds. budowy i utrzymania dróg (Ewa Wilk) oraz KT Nr 222 ds. asfaltów (Krzysztof Błażejowski). 
 
Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena szkolenia wynosi 550 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 19.03.2020 r. 

Warunki rezygnacji 
- do dnia 19.03.2020 r.  – bezkosztowo 
- do dnia 19.03.2020 r.  – 20% ceny uczestnictwa 
- po dniu 31.03.2020 r.  – 100% ceny uczestnictwa 
Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl  (zalecane) 
lub fax 22 350 73 56 

Termin i forma zapisów  

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 19.03.2020 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 73 56.  

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 centrum Warszawy. Dokładna lokalizacja zostanie przekazana zarejestrowanym 
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia. 

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. 

 


