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ZAPRASZA NA SZKOLENIE 
Proaktywne utrzymywanie  

nawierzchni asfaltowych i betonowych. 
Przykłady nowych technologii wdrożonych w Polsce  

 

 
30 marca 2023 

 
Warszawa 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA 

Cel  
Przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej 
do skutecznego wprowadzania proaktywnej strategii utrzymaniowej 
nawierzchni drogowych oraz związanych z nią nowych technologii 
diagnostycznych, utrzymaniowych i naprawczych.  

 
Adresaci 
Szkolenie adresowane jest do zarządców administracji drogowej oraz 
kadry inżynierskiej firm projektowych i wykonawczych z zakresu 
budownictwa drogowego. 

 

Wykładowca  
dr inż. Wiesław Dąbrowski – pracownik naukowo-dydaktyczny z dużym 
doświadczeniem praktycznym krajowym i zagranicznym, ekspert w 
zakresie utrzymywania i napraw powierzchni komunikacyjnych a 
zwłaszcza drogowych i lotniskowych. 
Prezes Zarządu naukowo-badawczego Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.  

 

CERTYFIKAT 

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w formie 
certyfikatu wydawanego przez IKKU. 

 
 
 
 
 

 
 
 

              SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES 

        

Znajdź nas na: 

www.facebook.com/ikku.szkolenia  

www.linkedin.com/company/centrum-kształcenia-i-doradztwa-ikku-sp.-z-o.o.?trk=top_nav_home 

www.ikku.pl 
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PLAN SZKOLENIA 

 
1.  Wprowadzenie: stan aktualny, generalny problem drogownictwa, cel szkolenia 
 
2. Praktykowane strategie utrzymaniowe konstrukcji nawierzchni drogowych 
 
3. Możliwości, zalety, ograniczenia realizacji proaktywnej strategii utrzymaniowej 
 
4. Uniwersalna podstawa teoretyczna technologii utrzymaniowych i naprawczych 
 
5. Zagraniczne i krajowe przykłady skutecznego wykorzystywania teorii w praktyce 
 
6. Nowoczesne technologie wdrożone w ostatnim okresie w Polsce   
 
7. Praktyczne zalecenia w myśl zasady „Chcesz mieć sukces, dbaj o detal” 

10:00 – 14:30 

(w tym dwie 
przerwy) 

Obiad 14:30 

WARUNKI UDZIAŁU 

Zgłaszanie uczestników 
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę 
upoważnioną w terminie do dnia 16.03.2023 (najlepiej poprzez fax na nr 22 350 6994 albo 
zeskanowane poprzez e-mail na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu. 
 
Opłaty 
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi: 
- 550 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków 
publicznych 

- 550 zł/os. + 23% VAT = 676,50 zł – w pozostałych przypadkach. 
Termin płatności – nie później niż 16.03.2023.  
 
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. 
 
Pozostałe informacje 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 16.03.2023 nie zwalnia z obowiązku poniesienia 
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym 

w skierowaniu. 
 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 23.03.2023 nie zwalnia z obowiązku poniesienia 
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w 
skierowaniu. 
 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr fax 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 


