
 

NOWE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW 
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH DRÓG 

PUBLICZNYCH
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
W związku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. i wejściem w życie od 21 września br. przepisów 
wykonawczych określających warunki techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, 
podczas którego omówimy nowe regulacje prawne i ogólne wymogi funkcjonalno-techniczne. Szkolenie skierowane jest przede 
wszystkim do urzędników, którzy muszą zaznajomić się z przepisami na potrzeby zarządzania drogami publicznymi i właściwie je 
interpretować. Na zajęciach przedstawimy kwestie prawne wynikające z nowego Rozporządzenia i skupimy się na ich interpretacji. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Omówienie zmian, jakie od września 2022 roku nastąpią w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 w związku z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie 
wykonawcze określające przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych.  

• Przegląd znowelizowanych przepisów dotyczących projektowania, budowy i utrzymania dróg publicznych wraz z komentarzem 
odnoszącym się do stanu dotychczasowego i potrzeb praktycznych z dziedziny zarządzania drogami publicznymi. 

 
PROGRAM: 
1. Zmiany w ustawie o drogach publicznych:  

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1783). 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1768). 

2. Nowe rozporządzenie: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518). 

3. Definicje pojęć:  

• Droga.  

• Pas drogowy. 

• Pojęcie części drogi. 
4. Podstawowe warunki - elementy drogi: 

• Klasyfikacja dróg, prędkość do projektowania oraz pojazdy miarodajne. 

• Części drogi. 

• Budowle ziemne. 

• Nawierzchnie. 

• Skrajnia. 

• Urządzenia drogi. 

• Urządzenia obce. 

• Drogowe obiekty inżynierskie. 

• Widoczność. 
5. Warunki techniczne użytkowania dróg publicznych: 

• Procesy całorocznego utrzymania bieżącego oraz utrzymania długoterminowego. 

• Pomiary i analizy ruchu drogowego. 

• Ocena stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki drogi. 
6. Pytania i dyskusja. 
 
ADRESACI: Pracownicy zarządów dróg, gmin, starostw, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich zajmujący się obsługą prawną 
kwestii dotyczących dróg publicznych. 
 
PROWADZĄCY: Radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu 
terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były 
doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji 
z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych. 

SZKOLENIE ON LINE 
6 października  2022 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Nowe przepisy rozporządzenia w sprawie warunków techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
6 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13:30 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 
Elżbieta Silny 725 302 313 (316), centrum@frdl.szczecin.pl 
Barbara Tekień tel. 32 206 98 43 wew. 29, barbara.tekien@okst.pl 
Katarzyna Nowak tel. 32 206 98 43 wew. 28, katarzyna.nowak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl  
do 3 października 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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