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   Zaprasza na szkolenie 
 

Odpowiedzialność uczestników inwestycji budowlanych 
- ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio dokonanych zmian w zakresie 

rozpoznawania podłoży, obliczania nośności i stateczności konstrukcji  
Warszawa, 21-22.03.2019 r. 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest do kadry techniczno-inżynierskiej, firm projektowych i wykonawczych z zakresu budownictwa 
drogowego, przedstawicieli nadzoru budowlanego, a także przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli - 
zamawiających i/lub nadzorujących wykonanie robót. 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami odpowiedzialności w procesie inwestycyjno-budowlanym. 
Pierwszy dzień poświęcony jest szczegółowym zagadnieniom geotechnicznym – pod kątem odpowiedzialności w zakresie badań, 
dokumentowania i obliczeń konstrukcyjnych.  W drugim dniu uwaga będzie skupiona na różnych rodzajach odpowiedzialności 
prawnej uczestników procesu budowlanego (osób).  

Ekspert prowadzący  

Piotr Jermołowicz – specjalista w zakresie geotechniki (aspekty projektowo-wykonawcze oraz formalno-prawne),  a w szczególności 
rozpoznania, badania i wzmacniania podłoża oraz robót ziemnych -  z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu                           
i wykonawstwie. Autor licznych publikacji fachowych oraz wystąpień na szkoleniach i konferencjach. 

Jerzy Dylewski – rzeczoznawca budowlany, łączący wiedzę techniczną z praktycznymi aspektami prawa budowlanego i prawa 
zamówień publicznych; ceniony wykładowca na szkoleniach i seminariach z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego. 

Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena szkolenia wynosi 1 000 zł + VAT.  

UWAGA: przewidujemy możliwość zapisania się tylko na jeden dzień szkolenia (cena uczestnictwa w jednym dniu 
wynosi 550 zł/osobę + VAT). Zainteresowani takim rozwiązaniem proszeni są o kontakt indywidualny z naszym biurem. 

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 07.03.2019 r. 

Warunki rezygnacji 
- do dnia 07.03.2019 r.  – bezkosztowo 
- do dnia 19.03.2019 r.  – 20% ceny uczestnictwa 
- po dniu 19.03.2019 r.  – 100% ceny uczestnictwa 
Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl  (zalecane) lub fax 22 350 
73 56 
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Harmonogram zajęć 

DZIEŃ PIERWSZY   09:00 – 15:00;  Przerwa kawowa: 10:45 – 11:00;  Lunch: 12:30 – 13:15 

Dokumentowanie podłoża w procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne – 
zmiany i komentarze 

 

- obowiązki Inwestora i projektanta wynikające z przepisów prawnych w zależności od   

  przyjętej formuły „projektuj” lub „projektuj i buduj”,, 

- prawidłowe planowanie badań podłoża, 

- etapy badań podłoża wynikające z przepisów EC-7-1,-2, 

- rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych, 

- kategorie geotechniczne, 

- kategorie metod pobierania prób gruntów, 

- badania polowe gruntów – wiercenia i sondowania, 

- zakres badań i dokumentacji geotechnicznych dla obiektów budowlanych w świetle   

  wymagań określonych w nowych przepisach wykonawczych, a szczególnie : 

  -- Roz. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej w sprawie ustalania    

      geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia  

      25.04.2012r., 

  -- Ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" , 

  -- Rozp. Min.Środ. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji  

      geologiczno-inżynierskich, 

  -- Rozp. dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich   

      usytuowanie, 

  -- normie EUROKOD 7-1 i -2, 

- ranga i znaczenie przywołania w Rozp. o ustalaniu geotechn. war. posad. (§9) zapisów   

  Normy Eurokod - 7, 

- badania kategorii I ,  

- badania kategorii II : zakres badań, opis zakresu dokumentacji, 

- badania kategorii III : program badań, wykonywanie badań, zasady sporządzania  

  dokumentacji, 

- opinia geotechniczna i projekt geotechniczny – podstawowe definicje i zasady  

  sporządzania, 

- zestawienie i omówienie koniecznych uprawnień do sporządzania poszczególnych   

  opracowań zdokumentowania podłoży,   

- zatwierdzanie projektu robót i dokumentacji geolog.-inż. przez organ, 

- ustalanie wartości wyprowadzonych, charakterystycznych i obliczeniowych - zasady, 

- obliczanie nośności i stateczności podłoży jako obowiązek projektanta – wzory dotyczące   

  stanów granicznych, 

- geotechniczny odbiór podłoża gruntowego – procedury, zasady i błędy, 

- istotne zmiany w przepisach z komentarzem. 

- weryfikacja dokumentacji z badań podłoża oraz projektów  jako obowiązek Inwestora 

  wynikający z art. 647 K.c. - niezgodności i zagrożenia, 
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DZIEŃ DRUGI     09:00 – 15:00;  Przerwa kawowa: 10:45 – 11:00;  Lunch: 12:30 – 13:15 
 

 

Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego 

 Wprowadzenie – uczestnicy procesu budowlanego i stawiane im wymagania formalne, uprawniające do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, uprawnienia nieograniczone i ograniczone w branży drogowej 

 Obowiązki uczestników procesu budowlanego – obowiązki ustawowe i obowiązki kontraktowe 
o Obowiązki projektanta 
o Obowiązki kierownika budowy i kierowników robót 
o Obowiązki inspektora nadzoru 

 Rodzaje odpowiedzialności obciążającej uczestników procesu budowlanego  
 Odpowiedzialność karna  
 Odpowiedzialność zawodowa 
 Odpowiedzialność dyscyplinarna 
 Odpowiedzialność służbowa 
 Odpowiedzialność cywilna 
 Odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów, mających ścisłe powiązanie z procesem budowlanym i 

osobami wykonującymi samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji tego procesu 
 Podsumowanie 

 
 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Dokładna lokalizacja zostanie przekazana zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej na 10 
dni przed terminem szkolenia. Jeśli potrzebujecie Państwo wcześniej informacji o dokładnej lokalizacji szkolenia, prosimy              
o kontakt z biurem. 

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. 

Termin i forma zapisów  
Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 07.03.2019 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. 

 

 


