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    Zaprasza na szkolenie 
 

Zmiana warunków technicznych dla dróg publicznych, obiektów inżynierskich i autostrad.  
Prawo, procedury, uzgodnienia i wpływ na parametry techniczne dróg 

(z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 13 września 2019 r.) 

07.04.2022 r. Możliwość wyboru formy: stacjonarnie w Warszawie lub online 

Adresaci szkolenia 

Grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są organy uzgadniające projekty budowlane, które 
wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych. 

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, 
w trybie zgłoszenia prowadzenia robót, lub w trybie pozwolenia na budowę, o przebudowę geometrii dróg publicznych - po 
zmianach przepisów z dnia 13 września 2019 roku. 

Cel szkolenia 

 Zrozumienie nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku, 
 Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia, 
 Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 13 września 2019 

roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych), 
 Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej, 
 Rola projektanta budownictwa drogowego, 
 Rola organu udzielającego odstępstwa od rozwiązań projektowych, 
 Okresy intertemporalne (przejściowe) w stosowaniu nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 

roku, 
 Rola zarządcy drogi publicznej w uzgadnianiu projektów drogowych, 
 Rola zarządcy drogi publicznej w występowaniu o decyzje ZRID, 
 Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących 

warunków technicznych, 
 Egzekwowanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych po 13 września 2019 roku. 

 

Nadrzędny cel szkolenia:  

SZKOLENIE MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWIENIE PROBLEMÓW I KONTROWERSJI POWSTAJĄCYCH PRZY 
PROJEKTOWANIU W ZAKRESIE DROGOWNICTWA W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH 13 WRZEŚNIA 2019 ROKU PRZEPISÓW 
dotyczących: 

1) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowaniem – zmiana od 13 IX 2019 roku, 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących autostrad płatnych – zmiana od 13 IX 2019 roku, 

3) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – zmiana od 13 IX 2019 roku. 

 

Szkolenie określa wpływ tych zmian na pracę zarządcy drogi publicznej oraz na działania organu administracji architektoniczno-
budowlanej przy wydawaniu rozstrzygnięć. Szkolenie ma pomóc w dobrym zrozumieniu wprowadzonych zmian i powodów dla 
których zmiany te zostały prowadzone. 

Prowadzący szkolenie prowadząc ożywioną dyskusję połączoną z prezentacją ukazuje różnice i zmiany które są wywołane 
nowelizacją przepisów. 
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Harmonogram zajęć 

GODZINY ZAJĘĆ   09:00 – 15:00 

1. Zakres stosowania znowelizowanych przepisów o warunkach technicznych: 
a. Przy decyzjach ZRID, 
b. Przy zgłoszeniach robót budowlanych, 
c. Przy pozwoleniach na budowę, 
d. Dla koncepcji lub podpisania umowy na projekt i wykonawstwo, 

2. Relacje pomiędzy warunkami technicznymi a warunkami określonymi przez właściwego miejscowo konserwatora zabytków. 
3. Usunięcie pojęcia „linii rozgraniczających drogi publicznej”. 
4. Nowe rozumienie pojęcia „granica pasa drogi publicznej”. 
5. Praktyczne zastosowanie pojęcia „granica pasa drogi publicznej”. 
6. Granica drogi publicznej, a zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
7. Rozumienie pojęcia „wydzielony liniami granicznymi grunt”. 
8. Normatywne szerokości pasa drogowego dla poszczególnych klas dróg przed i po nowelizacji z 13 IX 2019 roku. 

 

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy] 

9. Budowa dróg o uspokojonym ruchu – ciągów pieszo-jezdnych. 
10. Zasady tworzenia „woonerfów” po 13 IX 2019 roku. 
11. Nowe pojęcia i ich rozumienie w praktyce projektowej i praktyce administracyjno-urzędowej: 

a. Obszar skrzyżowania, 
b. Obszar odziaływania skrzyżowania, 
c. Odcinek zwalniania,  
d. Odcinek akumulacji, 
e. „dodatkowy pas do skrętu w lewo”, 

12. Nowe zasady projektowania skrzyżowań o ruchu okrężnym (rond). 
13. Nowe typy rond i zmiany średnicy rond. 
14. Ronda o nietypowym układzie geometrycznym po 13 IX 2019 roku. 
15. Zasady projektowania przejazdów przez wyspę środkową. 

 

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy] 

16. Nowe pojęcia i ich rozumienie w praktyce projektowej i praktyce administracyjno-urzędowej: 
a. Obszar węzła,  
b. Obszar oddziaływania węzła, 
c. Rozumienie pojęć tablicy przeddrogowskazowej i tablicy szlaku drogowego, 

17. Chodniki i ruch pieszy po zmianie przepisów z 13 IX 2019 roku. 
a. Nowe minimalne szerokości chodnika, 
b. Zasady projektowania chodników dla pieszych, 
c. Krawężniki i obrzeża chodników w ruchu pieszym, 
d. Przeszkody w ciągach pieszych, 

18. Zieleń i pasy zieleni w pasach dróg publicznych 
19. Tworzenie naturalnych barier architektonicznych w pasach dróg publicznych. 
20. Budowa zjazdów z dróg publicznych na klasach drogi GP, G, L, Z i D. 

a. Nowe parametry techniczne zjazdów, 
b. Nowe definicje „zjazdu publicznego” i „zjazdu indywidualnego” – zastosowanie w praktyce projektowo-uzgodnieniowej, 
c. Pochylenia podłużne zjazdów, 

21. Studzienki kanalizacji deszczowej i kolektory kanalizacji deszczowej. 
22. Zmiany w obiektach MOP. 
23. Punkty ładowania i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. 
24. Reklamy w obiektach MOP. 

 

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy] 

25. Nowe wymiary konstrukcyjne miejsc postojowych. 
a. dla samochodów osobowych. 
b. dla samochodów osób niepełnosprawnych. 

26. Zasady stosowania nawierzchni twardych ulepszonych przy projektowaniu miejsc postojowych. 
27. Zasady tworzenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. 
28. Kolizje przepisów pomiędzy parametrami technicznymi konstrukcyjnych miejsc postojowych, a przepisami z zakresu organizacji 

ruchu drogowego. 
29. Plac do zawracani i nowe zasady ochrony PPOŻ (przeciwpożarowej). 
30. Zasady łączności alarmowej na drogach klasy A – nowe warunki dostępności do urządzeń alarmowych. 

 

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy] 
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31. Nowelizacja warunków technicznych dla autostrad. 
32. Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku autostrad, 
33. Połączenia z drogami klasy A, S, GP, G, Z, L, D (przed i po 13 IX 2019 roku), 
34. Likwidacja pojęcia „linii rozgraniczających” i wprowadzenie pojęcia „granicy pasa drogi publicznej” – wpływ na projektowanie 

autostrad, 
35. Odstępy pomiędzy węzłami – nowe zmiany i przepisy (stosowanie w praktyce), 
36. Nowe zasady budowy MOP na autostradach, 
37. Zmienione okresy eksploatacji nawierzchni z betonu cementowego i nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
38. Prowadzenie odbiorów nawierzchni autostrady (w tym robót zanikających), 
39. Ocena stanu technicznego autostrady – nowe klasy oceny nawierzchni autostrad, 
 

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy] 

40. Nowelizacja warunków technicznych dla obiektów inżynierskich. 
41. Wpływ warunków Konserwatora Zabytków, 
42. Zmiany w zakresie przepustów drogowych. 
43. Zawężenia szerokości elementów pasa drogowego na obiektach mostowych, wiaduktach i w tunelach – kiedy i w jakich 

przypadkach? 
44. Nowelizacje zasad stosowania „ekranów akustycznych”, 
45. Rozumienie pojęcia „drogowego urządzenia przeciwhałasowego”, 
46. Ograniczenie stosowania płyt przejściowych przy obiektach inżynierskich, 
47. Wartości współczynników dostosowawczych obciążenia pojazdami dla mostów, wiaduktów i tuneli. 
48. Nowe wskaźniki dla wytrzymałości betonu, odporności na działanie mrozu, odporności na penetrację wody. 
49. Nowe parametry dotyczące ustaleń dla wentylacji tuneli drogowych i zasad PPOŻ w tunelach. 
50. Rozumienie nowych pojęć z zakresu ochrony PPOŻ dla obiektów inżynierskich zaczerpniętych z ustaw i rozporządzeń o ochronie 

przeciwpożarowej. 
51. Zmiany w obliczaniu świateł mostów i przepustów 
52. Zmiany w oznakowaniu wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych. 

 

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy] 

Podczas przerw uczestnicy stacjonarni mają zapewniony serwis kawowy oraz lunch. 

Ekspert prowadzący  

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz - doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Ukończył Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Politechnikę Krakowską Wydział 
Inżynierii Ruchu Drogowego. Dodatkowo uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych 
Polskiej Akademii Nauk w specjalności organizacja ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym                       
i Postępowaniu Administracyjnym. Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian      
w czasowej i stałej organizacji ruchu. 
 

Forma szkolenia 

Uczestnicy mają możliwość wyboru formy, w jakiej chcą uczestniczyć. Osoby preferujące tradycyjną formę 
stacjonarną i ceniące bezpośredni kontakt z trenerem zapraszamy do Warszawy (dokładna lokalizacja zostanie 
przekazana zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem). Osobom obawiającym się 
zagrożeń związanych z pandemią, polecamy formę online – transmisję na żywo. Podczas szkolenia uczestnicy 
online mogą kontaktować się z wykładowcą zadając pytania poprzez czat. Wykładowca będzie odpowiadać na 
otrzymane pytania w blokach przeznaczonych na dyskusję.  

 

Materiały szkoleniowe 

Uczestnicy stacjonarni otrzymują drukowane materiały szkoleniowe. 

Uczestnicy online otrzymują  przed szkoleniem materiały w wersji elektronicznej (pliki PDF). 
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Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym wynosi  550 zł + VAT. Cena promocyjna przy zgłoszeniu minimum 3 
uczestników z jednej firmy/instytucji wynosi 500 zł + VAT 

Cena uczestnictwa w szkoleniu online wynosi  450 zł + VAT. Cena promocyjna przy zgłoszeniu minimum 3 
uczestników z jednej firmy/instytucji 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 14 dni przed datą szkolenia. 

Warunki rezygnacji 
- do 14 dni przed datą szkolenia  – bezkosztowo 
- do 2 dni przed datą szkolenia  – 20% ceny uczestnictwa 
- mniej niż 2 dni przed datą szkolenia   – 100% ceny uczestnictwa 
Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl  . 

Termin i forma zapisów  

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać najpóźniej na 14 dni przed datą szkolenia 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 .  

Osoby zainteresowane danym szkoleniem, a nie mogące jeszcze przesłać formalnego zgłoszenia, zachęcamy do 
kontaktu z biurem biuro@perspektywaekspertow.pl tel. 22 408 88 33. 

 

 


