SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych
– aktualne regulacje prawne

27 lutego 2018

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z obowiązującymi przepisami i zasadami
stosowania zapisów prawnych odnośnie wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdami
nienormatywnymi.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli:
- jednostek administracji samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, Prezydentów miast)
- firm przewozowych i spedycyjnych, zajmujących się problematyką pozyskiwania zezwoleń dla
pojazdów nienormatywnych poruszających się po drogach publicznych w granicach naszego kraju
Ekspert prowadzący
Halina Beń – były Główny Specjalista Kierujący Zespołem, Wydział Postępowań Administracyjnych,
Departament Zarządzania Drogami i Mostami, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Znajdź nas na:
www.facebook.com/ikku.szkolenia oraz www.ikku.pl

Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel./fax: 22 825 9479, e-mail: biuro@ikku.pl, www.ikku.pl

2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
Wprowadzenie - cel nowelizacji ustaw: prawo o ruchu drogowym, ustawy
o drogach publicznych i rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazdy pojazdów
nienormatywnych.

09:30 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 10:40

Omówienie treści i skutków zapisów art. 64 prawa o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 222,
poz. 1321 z 2011 r.)

10:40 – 12:40

Przerwa kawowa

12:40 – 12:50

Kategorie zezwoleń i organa upoważnione do ich wydawania zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22
czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 764)

12:50 – 13:50

Przerwa obiadowa

13:50 – 14:20

Stawki opłat i sposób ich pobierania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 w sprawie
wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
(Dz.U. z 2012 r., poz. 366)

14:20 – 15:00

Pilotowanie pojazdów nienormatywnych w oparciu o rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie
pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 629)

15:00 – 15:30

3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 13.02.2018 (najlepiej faxem na nr 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
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 13.02.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 21.02.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych).
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
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