SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Analiza przestrzenna dróg publicznych dla pracowników zarządu
drogi lub jednostki zarządzającej ruchem
24-25 października 2022

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z elementami niezbędnymi do analiz strefowych prędkości, tonażu, dzikiej
zwierzyny w celu weryfikacji zgodności z przepisami, skutecznego przeciwdziałania zdarzeniom
drogowym oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Adresaci szkolenia
•
Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
•
Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na
drodze,
•
Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej.
Ekspert prowadzący
Mariusz Grzesica, absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Transportu, specjalizacja Inżynieria Ruchu.
Od 2007 roku pracownik jednostek zarządu drogi i zarządzającego ruchem dróg gminnych,
powiatowych, a obecnie wojewódzkich. Doświadczenie pozyskał także realizując projekty
organizacji ruchu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Od wielu lat posiadacz
uprawnień audytora BRD. Od wielu lat członek Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
1.

2.
3.
4.
5.

Podstawowe dokumenty pracy / wykazy - bieżące dane wynikające z
zarządzania drogami zawierające informacje o pasie drogowym,
zagospodarowaniu terenu, strefach zabudowy/gospodarczych, stanie
technicznym odcinków, wypadkowości pozyskanej z komendy policji,
przeglądów obiektów w pasie drogi.
Identyfikacja lokalizacji skrzyżowań/połączeń z drogami wewnętrznymi.
Weryfikacja lokalizacji przejść dla pieszych, chodników/dróg rowerowych.
Strefy w układzie dróg publicznych z podziałem na rodzaje, identyfikacja
ruchu lokalnego, tranzytowego w odniesieniu do pomiarów natężenia ruchu.
Elementy kontrolne stref, aktualizacja oznakowania, weryfikacja stanu
istniejącego tzw. 'checklista'.

09:00 – 15:30
(w tym przerwy
na kawę
i obiad)
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3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną do dnia 10.10.2022 (najlepiej fax na nr 22 350 6994 albo zeskanowane na e-mail na
adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 900 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 900 zł/os. + 23% VAT = 1107 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.
Pozostałe informacje
W wypadku zgłoszenia większej liczby osób niż planowana liczba miejsc na kursie (do 20), IKKU
powiadomi osoby niezakwalifikowane na szkolenie oraz dokona zwrotu wpłat. W przypadku
zgłoszenia mniejszej liczby uczestników szkolenia niż 10 może być ono odwołane (z powiadomieniem
zainteresowanych i zwrotem dokonanych przedpłat).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 10.10.2022 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 17.10.2022 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Osoby zgłoszone 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, e-mail: akusztal@ikku.pl
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