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ZAPRASZA NA WEBINARIUM 
Aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, 
ulic oraz placów w zakresie zarządzania drogami    

 

 
8 grudnia 2022  

   

 

1. CHARAKTERYSTYKA WEBINARIUM 

Cel webinarium 
Celem szkolenia jest omówienie aktualnych przepisów dotyczących zimowego utrzymania dróg, 
poznanie zadań zarządców dróg i terenów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości w zakresie 
zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników. 
 
Adresaci webinarium 
Szkolenie jest skierowane do: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów Dróg 
Wojewódzkich, Zarządów Dróg Powiatowych, Zarządów Dróg Miejskich, Urzędów Gmin                         
i przedsiębiorstw drogowych prowadzących zud. 

 
Ekspert prowadzący 
mgr inż. Andrzej Grabka - absolwent  Politechniki Krakowskiej, obecnie pracownik  Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, 
pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie, posiada uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru 
i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. 
 
 
          

2. PROGRAM I PLAN WEBINARIUM – GODZ. 10:00-15:00 

1. OBOWIĄZKI  ZARZĄDCÓW  DRÓG  PUBLICZNYCH,  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  W  ZAKRESIE 
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (ZUD) I  ICH    ODPOWIEDZIALNOŚĆ  CYWILNA  WYNIKAJĄCA               
Z  OBOWIĄZUJĄCYCH   AKTÓW  PRAWNYCH: 

    - Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r 
    - Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r 
    - Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania  
      środków jakie mogą być używane  na drogach publicznych  oraz ulicach i placach.  
 
2. OGÓLNE  ZASADY  ORGANIZACJI  I  PROWADZENIE  ZIMOWEGO UTRZYMANIA  DRÓG  ORAZ  
ZASADY OKREŚLANIA STANDARDÓW ZIMOWEGO   UTRZYMANIA DRÓG  (ZUD). 
 
3. POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W ZAKRESIE  PROWADZENIA ZUD (warunki udziału                             
w postępowaniach i kryteria wyboru ofert).  
 
4. MATERIAŁY  ODLADZAJĄCE  I  USZARSTNIAJĄCE STOSOWANE DO ZUD W ASPEKCIE WYMAGAŃ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
   (Dz.U. nr 230 poz.  1960 z 2005r)  w sprawie rodzajów  i warunków stosowania środków,  
    jakie mogą być używane na drogach  publicznych  oraz ulicach  i placach”. 
     
5. WPŁYW MATERIAŁÓW ODLADZAJĄCYCH, USZARSTNIAJĄCYCH STOSOWANYCH DO ZUD NA 
NAWIERZCHNIE  I  INFRASTUKTURĘ DRÓG, I  ICH OTOCZENIE. 
 
6. ZASADY PROWADZENIA ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ORAZ  SPRZĘT UŻYWANY DO ZUD. 

                                                          SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES 
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7. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  USPRAWNIAJĄCE PROWADZENIE  ZUD (radary meteorologiczne, 
stacje  drogowe, mapy termiczne, system FAST) i ich wpływ stosowania na optymalizację kosztów 
ZUD 
 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU 

Zgłaszanie uczestników 
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę 
upoważnioną w terminie do dnia 24.11.2022 (najlepiej fax na nr 22 350 6994 albo zeskanowane na e-
mail na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu. 
 
Opłaty 
Opłata za webinarium wynosi: 
- 400 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków 
publicznych  
- 400 zł/os. + 23% VAT = 492 zł – w pozostałych przypadkach  
 
Pozostałe informacje 
Rezygnacja z uczestnictwa w webinarium po dniu 24.11.2022 nie zwalnia z obowiązku poniesienia 
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym 
w skierowaniu. 
 
Rezygnacja z uczestnictwa w webinarium po dniu 01.12.2022 nie zwalnia z obowiązku poniesienia 
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym 
w skierowaniu. 

Osoby zgłoszone na webinarium 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 - kom. 694 460 150,  e-mail: akusztal@ikku.pl 
 

 

UWAGA 

Ten oraz inne tematy webinariów możliwe są do zrealizowania również w wersji na zamówienie. 
Tematyka możliwych webinariów to: 
• budownictwo drogowe i mostowe 
• budownictwo kubaturowe i przemysłowe 
• realizacja procesu inwestycyjnego 
• inżynieria ruchu drogowego 
• transport lądowy 
• transport lotniczy 
• planowanie przestrzenne 
• zamówienia publiczne 
• fundusze unijne 
oraz inne tematy w zależności od potrzeb Klienta. 
 


