Zaprasza na szkolenie
Warunki techniczne dla zjazdów, skrzyżowań i węzłów.
Aspekty prawne, proceduralne, techniczne i projektowe
Warszawa, 25.11.2021 r. Możliwość wyboru formy: stacjonarnie lub online
Adresaci szkolenia














Projektanci budownictwa drogowego,
Inżynierowie drogownictwa,
Inżynierowie konstruktorzy,
Inżynierowie ruchu drogowego,
Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
Pracownicy organów administracji publicznych – Starostwa Powiatowe,
Pracownicy organów administracji publicznych – Urzędy Wojewódzkie,
Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury
Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Pracownicy wykonawców robót drogowych,
Inwestorzy inwestycji drogowych,
Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej,

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci budownictwa drogowego i
organy uzgadniające projekty budowlane, którzy 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 i 13 lutego 2020 roku.

Cel szkolenia














Zrozumienie nowelizacji przepisów ustawy Prawo Budowlane z 13 lutego 2020 roku (obowiązujących od dnia 19
września 2020 roku),
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,
Postępowanie w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – procedury ZRID, uzgodnienia,
odwołania, realizacja budowy (aspekty formalne i praktyczne).
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Harmonogram zajęć
GODZINY ZAJĘĆ 09:00 – 15:00 (+ dyskusja dla chętnych z rezerwacją czasu do godz. 16:00)
w trakcie programu indywidualnie ustalane z trenerem trzy przerwy 15 – 30 min w zależności od potrzeb

CZĘŚĆ I: Zjazdy publiczne i indywidualne.
1. Brak zgłoszenia, zgłoszenie i pozwolenia na budowę na zjazdy – stany prawne historyczne i obecne.
2. Legalizacje samowoli budowlanych w zakresie zjazdów publicznych.
3. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych z września 2020 roku w zakresie zjazdów indywidualnych i
publicznych.
4. Realizacja inwestycji i zjazdów w rejonie dróg publicznych – opiniowanie decyzji o warunkach
zabudowy.
5. Procedura „uzgadniania zjazdu”:
a. Wykonanie projektu budowlanego zjazdu,
b. Uzyskanie opinii do geometrii zjazdu od organu zarządzającego ruchem na drodze,
c. Uzgodnienie konstrukcji zjazdu (pisemna akceptacja dla projektu budowlanego zjazdu),
d. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla zjazdu w formie decyzji administracyjnej,
e. Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby budowy zjazdu (2
– 3 podetapy),
f. Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na potrzeby funkcjonowania
zjazdu (2 – 3 podetapy),
g. Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
h. Dokonanie skutecznych zawiadomień o wprowadzeniu czasowej i stałej organizacji ruchu w
związku z budową zjazdu indywidualnego lub zjazdu publicznego.
6. Tytuł do gruntu a lokalizacja zjazdu publicznego lub zjazdu indywidualnego.
7. Parametry techniczne zjazdów publicznych i indywidualnych po nowelizacji warunków technicznych z
września 2019 roku.
8. Relacje lokalizacji zjazdów względem skrzyżowania.
9. Relacja zjazdów w procedurze art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ustawy ZRID oraz w procedurze art. 29 ust. 2
ustawy o drogach publicznych.
10. Relacja zjazdów w procedurze art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (przebudowa zjazdu a
status istniejącego zjazdu).
11. Relacja zjazdów względem klasy drogi i warunków technicznych.
12. Relacja innych zdarzeń przy inwestycjach drogowych ZRID w kontekście lokalizacji zjazdów.
13. Relacje lokalizacji zjazdów w kontekście art. 16 ustawy o drogach publicznych.
14. Pomieszanie „zjazdu indywidualnego” ze „zjazdem publicznym”. Wpływ na realizację procesu
inwestycyjnego. „Zjazd publiczny” a skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
15. Zieleń a widoczność na zjazdach indywidualny i publicznych.
(przykłady z praktyki, wspólna analiza przypadków, orzecznictwo sądów administracyjnych)
CZĘŚĆ II: Skrzyżowania i węzły.
16. Definiowanie „obszaru skrzyżowania” po nowelizacji warunków technicznych dla dróg publicznych z
września 2019 roku.
17. Definiowanie „obszaru oddziaływania skrzyżowania” po nowelizacji warunków technicznych dla dróg
publicznych z września 2019 roku.
18. Pasy do skrętu pojazdów w prawo i w lewo na skrzyżowaniach.
19. Skrzyżowania typu rondo – zmiany po wrześniu 2019 roku.
20. Definiowanie „obszaru węzła” po nowelizacji warunków technicznych dla dróg publicznych z września
2019 roku.
21. Definiowanie „obszaru oddziaływania węzła” po nowelizacji warunków technicznych dla dróg
publicznych z września 2019 roku.
22. Zastosowanie łącznic w węzłach WA/WB/WC po nowelizacji warunków technicznych dla dróg
publicznych z września 2019 roku.
23. Stosowanie pasów włączenia i wyłączenia w ramach lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg
krajowych
(przykłady z praktyki, wspólna analiza przypadków, orzecznictwo sądów administracyjnych)
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CZĘŚĆ III: Pola widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach. Problematyka § 113 ust. 7 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Infrastruktura techniczna w pasie drogi publicznej.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Warunki widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach.
Aspekty techniczne oraz wyznaczanie pola widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach.
Zbliżanie się do skrzyżowania – odcinek krzywoliniowy.
Zbliżanie się do skrzyżowania – po drodze podporządkowanej.
Ruszanie z miejsca zatrzymania – wlot drogi podporządkowanej.
Co jest przeszkodą w polu trójkąta widoczności?
Co nie jest przeszkodą w polu trójkąta widoczności?
Prędkość miarodajna a pole trójkąta widoczności.
Wprowadzenie ograniczeń wynikających z przepisów o ruchu drogowym umożliwiające odstąpienie
od wymaganego pola widoczności.
Pole widoczności na zjazdach – wymagane parametry.
Problematyka znaku A – 7 i B – 2 na skrzyżowaniach.
Problematyka znaku A – 7 i B – 2 na zjazdach publicznych i zjazdach indywidualnych.
Relacje widoczności i stosowania znaków A – 7/B – 20 względem stosowanego oznakowania
poziomego (problematyka szerokości wlotu).
Katalog otwarty miejsc niebezpiecznych z § 113 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Interpretacja katalogu otwartego z § 113 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.
Analiza przypadków z praktyki w kontekście regulacji § 77 i 113 ust. 7 Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Infrastruktura techniczna w pasie drogi publicznej - § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zasady lokalizowania infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w kontekście nowelizacji
ustawy o drogach publicznych z września 2020 roku.

(przykłady z praktyki, wspólna analiza przypadków, orzecznictwo sądów administracyjnych)

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. UWAGA: w przypadku utrzymania się do czasu
szkolenia zakazu organizacji szkoleń stacjonarnych, dla uczestników dostępna będzie wyłącznie forma online.
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Materiały szkoleniowe
Uczestnicy stacjonarni otrzymują drukowane materiały szkoleniowe.
Uczestnicy online otrzymują przed szkoleniem materiały w wersji elektronicznej (pliki PDF).

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 (zalecane)
lub fax 22 350 73 56

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 (zalecane) lub fax 22 350 73 56.
Osoby zainteresowane danym szkoleniem, a nie mogące jeszcze przesłać formalnego zgłoszenia, zachęcamy do
kontaktu z biurem biuro@perspektywaekspertow.pl tel. 22 408 88 33.
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