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     Zaprasza na szkolenie 
     

Drogi samorządowe  
Pozyskiwanie i rozliczanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych; przepisy prawa  

i podstawowe założenia techniczno–technologiczne do planowania i prowadzenia robót drogowych 

Stryków, 03.03.2020 r. 
Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami pozyskiwania i rozliczania środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Aby prawidłowo i racjonalnie zaplanować budowę lub remont drogi samorządowej (niezależnie od źródeł 
finansowania), niezbędne będzie również zapoznanie się z zasadami stosowania norm unijnych i krajowych przepisów 
technicznych. Uczestnicy zapoznani zostaną również z aspektami technicznymi i technologicznymi, niezbędnymi do wyboru 
właściwej technologii, oszacowania kosztów inwestycji oraz sporządzenia prawidłowej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Harmonogram zajęć 

CZAS ZAJĘĆ   09:00 – 16:00 

Część I. Przepisy prawa i podstawowe założenia techniczno–technologiczne do planowania 
              i prowadzenia robót drogowych 
 

1.       Zastosowanie norm unijnych i krajowych przepisów technicznych w odniesieniu do budowy i remontów dróg 
      samorządowych 
 Rodzaj i aktualność przepisów prawa 
 Krajowe przepisy techniczne 
 Wytyczne wewnętrzne administracji drogowej różnych szczebli, warunki wykonywania i odbioru robót budowlanych 

(WWiORB), specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – przegląd i aktualność 
dostępnych dokumentów 

2.         Remont, modernizacja i budowa nawierzchni dróg samorządowych 
 Analiza stanu istniejącego 
 Wybór zakresu robót (aspekt techniczny i technologiczny) 
 Prace przygotowawcze i podstawa techniczna / technologiczna do oceny kosztów i ogłoszenia przetargu 
 Istotne dla zamawiającego zapisy techniczne i technologiczne specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Część II. Pozyskiwanie i rozliczanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych 
 

1. Przeznaczenie funduszu 
 Budowa, przebudowa, remont dróg powiatowych i gminnych 
 Remont i budowa mostów 

2. Sposoby pozyskiwania środków 
3. Przykłady wniosków i zadania Wojewody 

 Nabór wniosków, 
 Ocena i ustalenie zadań przez komisję 
 Wskaźniki oceny 
 Które wnioski są lepiej oceniane. 

4. Umowa o dofinansowanie  
 Strony umowy 
 Pozostałe składniki umowy 

5. Zasady prowadzenia ewidencji majątkowej i księgowej 
6. Zasady rozliczania 
7. Czynności kontrolne właściwych organów 

 
 

Przerwy kawowe: 10:30 – 10:45, 12:15 – 12:30; Obiad: 14:00 – 14:45 
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Eksperci prowadzący  

Maria Bogacka - główny technolog, specjalista w zakresie badań laboratoryjnych i technologii robót drogowych 

Ryszard Podladowski – pracownik samorządowy i wykładowca akademicki, specjalista w zakresie nieruchomości         
i zarządzania oraz Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. 

 

Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena szkolenia wynosi 450 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 18.02.2020 r. 

Warunki rezygnacji 
- do dnia 18.02.2020 r.  – bezkosztowo 
- do dnia 28.02.2020 r.  – 20% ceny uczestnictwa 
- po dniu 28.02.2020 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 18.02.2020 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 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 Strykowie (blisko węzła autostrad A1 i A2). Dokładna lokalizacja zostanie przekazana 
zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia. 

Materiały szkoleniowe 

Uczestnicy otrzymują czarno-białe materiały drukowane zawierające prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia 
oraz ewentualnie inne materiały pomocnicze. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują imienne świadectwa uczestnictwa w szkoleniu. 


