SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES
ZAPRASZA NA WARSZTATY SZKOLENIOWE

Praktyczne rozwiązania w zakresie
dokumentowania i interpretacji warunków
gruntowo-wodnych dla potrzeb budownictwa
17 września 2020

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Celem warsztatów jest przedstawienie sprawdzonych i niepisanych zasad dobrej praktyki terenowej,
laboratoryjnej i prac kameralnych. Trener ma do czynienia na co dzień tylko i wyłącznie z
praktycznymi zagadnieniami w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej
inżynierskiej i na tej podstawie oprze
tematykę szkolenia. Zapraszamy zatem na praktyczne warsztaty/dyskusję o skutecznych
rozwiązaniach przyjętych na wybranych budowach przy wybranych problemach, gdzie trener
wykorzysta całą swoją wiedzę z badań terenowych, laboratoryjnych
laboratoryjnych i doświadczeń biegłego
sądowego.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest głównie do osób dokumentujących podłoże dla potrzeb budownictwa, a
także do przedstawicieli administracji, którzy zlecają jej przeprowadzenie i/lub dokonują jej odbioru.
Ekspert prowadzący
dr Paweł Pietrzykowski – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie geologii i geotechniki,
biegły sądowy
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

2. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 03.09.2020
03.09
(najlepiej faxem na nr 22 350 6994 lub 22 825 9479 albo
zeskanowane e-mail’em na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 500 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 500 zł/os. + 23% VAT = 615 zł – w pozostałych przypadkach
Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie IKKU, ul. Elektronowa 2, budynek D. W wyjątkowych
sytuacjach miejsce szkolenia może ulec zmianie. Lokalizacja zostanie potwierdzona zgłoszonym
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem.
szkoleniem
Pozostałe informacje
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 03.09.2020 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 10.09.2020 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w
skierowaniu.
Centrum Kształcenia i Doradztwa
Dora
IKKU Sp. z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-2
219 Warszawa
tel./fax:
x: 22 825 9479, e-mail: biuro@ikku.pl, www.ikku.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr faxu lub adres e-mail wskazany w formularzu
skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć) – pod
warunkiem dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w
szkoleniu.
Sprawy organizacyjne
Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150, akusztal@ikku.pl

3. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
1. podstawy prawne warunkujące dokumentowanie warunków gruntowo-wodnych,
sprzeczności prawne, wyroki sądów administracyjnych, rola normalizacji,
sprzeczności w normach i sytuacje, gdzie dokumentowania nie regulują żadne
specjalistyczne przepisy

09:30 – 15:00
(w tym przerwy)

2. błędy w interpretacji warunków podłoża budowli: najczęstsze pomyłki, celowe
wprowadzanie w błąd i nieprzydatne badania, błędy terenowe, laboratoryjne na
etapie badań, ale i samej preparatyki, błędy w interpretacjach badań
niewynikające z odmiennej metodyki interpretacji, ale z niezgodności w literaturze
branżowej i praktyce dokumentacyjnej
3. weryfikacja założeń projektowych: uzupełnienie modelu geologicznego prowadzi
często do zmian projektowych, z drugiej strony optymalizacja rozwiązań
geotechnicznych wymaga specjalistycznych badań, nieujmowanych często na
etapie dokumentowania w ramach przepisów prawnych, na wybranych
przykładach zostaną przedstawione rozwiązania udane jak i te nieudane
4. awarie i katastrofy: przykłady wybranych znanych i mniej znanych sytuacji, gdzie
dokumentowano warunki gruntowo-wodne w celu wyjaśnienia awarii,
powstrzymania dalszych procesów destrukcyjnych lub w celu ich zapobieżenia
5. celowe i przypadkowe łamanie prawa w zakresie dokumentowania warunków
gruntowo-wodnych: przykłady, w których wyniku wprowadzani są w błąd
urzędnicy, inwestorzy oraz projektanci
6. błędy organów administracji geologicznej i budowlanej: urzędnik podejmuje
decyzje administracyjne nie zawsze posiadając wiedzę, ale i podstawy prawne do
merytorycznej oceny zatwierdzanego dokumentu, przykłady obejmą wybrane
interpretacje niektórych punktów ustaw i rozporządzeń, gdzie w podobnych
przypadkach decyzje urzędników były odmienne, zostaną także przytoczone
przykłady, gdzie urzędnik nieświadomie zatwierdza wadliwe administracyjnie
dokumenty
Obiad

15:00
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