SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Niskonakładowe metody poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Strefy ruchu uspokojonego
28 lutego 2018

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest syntetyczne przedstawienie najważniejszych aspektów mających wpływ na
BRD, które stanowi zagadnienie złożone i wielowymiarowe. Na tym tle przeglądowo zostaną
omówione (wraz z przykładami dobrych i złych praktyk) metody i narzędzia współczesnego
zarządzania ruchem drogowym, służące poprawie bezpieczeństwa jego uczestników. Całość
ilustrowana będzie prezentacjami aktualności i nowości w zakresie regulacji prawnych, normalizacji i
rozwiązań technicznych w odniesieniu do urządzeń BRD.
Adresaci szkolenia
Seminarium adresowane jest do przedstawicieli organów zarządzających ruchem (zatwierdzających
i opiniujących organizacje ruchu drogowego), zarządców dróg realizujących zadania z zakresu
zarządzenia ruchem drogowym oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad
zarządzaniem ruchem, a także do projektantów organizacji ruchu drogowego i projektantów dróg
(w zakresie geometrii dróg i skrzyżowań).
Ekspert prowadzący
mgr inż. Marek Wierzchowski - certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, biegły
sądowy w zakresie inżynierii ruchu drogowego i prawa o ruchu drogowym, wieloletni krajowy
konsultant ds. inżynierii ruchu w Krajowej Radzie BRD, projektant dróg i organizacji ruchu, członek
Drogowej Sekcji Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, członek redakcji
czasopisma „INFRASTRUKTURA”, wykładowca w toku studiów podyplomowych z zakresu inżynierii
ruchu drogowego, wykładowca w cyklu kursów dla kandydatów na audytorów bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

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

Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel./fax: 22 825 9479; 22 630 9914, e-mail: biuro@ikku.pl, www.ikku.pl

2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
1. Wykorzystanie statystyk zdarzeń drogowych dla poprawy bezpieczeństwa
ruchu. Typowanie miejsc niebezpiecznych

09:30 – 11:00

2. Segregacja grup uczestników ruchu i ich miejsce w przekroju drogi
Przerwa kawowa
3. Wpływ geometrii na kolizyjność skrzyżowań i metody poprawy bezpieczeństwa
ruchu
Przerwa kawowa
4. Strefy ruchu uspokojonego i metody ograniczania prędkości jazdy pojazdów
Przerwa obiadowa
5. Rower w ruchu drogowym

11:00 – 11:10
11:10 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 14:20
14:20 – 14:50
14:50 – 16:20

6. Strefy ruchu pieszego

3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 14.02.2018 (najlepiej faxem na 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.
Pozostałe informacje
W wypadku zgłoszenia większej liczby osób niż planowana liczba miejsc na kursie (do 20), IKKU
powiadomi osoby niezakwalifikowane na seminarium oraz dokona zwrotu wpłat. W przypadku
zgłoszenia mniejszej liczby uczestników seminarium niż 10 może być ono odwołane
(z powiadomieniem zainteresowanych i zwrotem dokonanych przedpłat).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 14.02.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 21.02.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
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

Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel./fax: 22 825 9479; 22 630 9914, e-mail: biuro@ikku.pl, www.ikku.pl

