
Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 3-dniowych bezpłatnych 
szkoleniach online organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury,  Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. sp.
k. pt.:
 

„STOSOWANIE INŻYNIERYJNYCH ŚRODKÓW 
POPRAWIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO”

 
Terminy szkoleń:

 
18-20.11.2020
23-25.11.2020
25-27.11.2020

30.11-02.12.2020
 
 

Zapraszam również na stronę http://szkoleniabrd.pl/terminy-szkolen
 
       
 
I. Informacje o szkoleniach:
 
Głównym celem szkoleń online będzie podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz 
doskonalenie umiejętności zawodowych do realizacji projektów organizacji ruchu, w tym 
wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze i w jej otoczeniu przy użyciu urządzeń i 
rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz 
najnowszych rozwiązaniach i wytycznych w tej materii.

Szkolenie online będzie miało charakter dydaktyczno – warsztatowy, w celu praktycznego 
przygotowania uczestników szkoleń z opiniowania i zatwierdzania do realizacji projektów z zakresu 
organizacji ruchu drogowego. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu wiedzy o 
bezpieczeństwie ruchu drogowego. Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

zajęcia praktyczne z zakresu opracowania projektu organizacji ruchu dla zadanej geometrii
ulicy i skrzyżowania wraz z omówieniem i oceną przykładowych projektów organizacji 
ruchu,
opracowywanie koncepcji uspokojenia ruchu na zadanym obszarze miasta/miejscowości 
(uspokojenie ruchu liniowe i obszarowe), z uwzględnieniem problematyki ruchu pieszego i 
ruchu rowerowego wraz z omówieniem i oceną sporządzonej koncepcji,
problematykę dotyczącą oceny projektów organizacji ruchu zawierających sygnalizację 
świetlną wraz z omówieniem lokalnych problemów dotyczących zarządzania ruchem 
drogowym,
zajęcia z Audytorem (ocena istniejącej organizacji ruchu, identyfikacja miejsc 
niebezpiecznych i potencjalnych zagrożeń brd wraz z przedstawieniem propozycji poprawy 
lokalnych warunków brd.)

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymają certyfikat.

II. Warunkiem wydania certyfikatu jest:

http://szkoleniabrd.pl/terminy-szkolen


1.Obecność uczestnika na 3-dniowym szkoleniu online,
2.Wypełnienie przez uczestnika ankiety ewaluacyjnej na koniec 3-dnia szkolenia.

III. Warunki udziału:

O udział w szkoleniu mogą ubiegać się:
przedstawiciele organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych,
przedstawiciele zarządców dróg,
przedstawiciele wykonujących obowiązki służbowe z zakresu organizacji ruchu 
drogowego,
przedstawiciele instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu 
drogowego

IV. Gdzie i w jakiej formie będą prowadzone szkolenia?
 
Zajęcia prowadzone będą zdalnie w formie warsztatów. Szkolenia będą odbywać się od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Liczba uczestników 
szkolenia w każdej grupie szkoleniowej będzie liczyć od 20 do 35 osób. Listę dostępnych terminów 
mogą Państwo znaleźć na stronie poświęconej projektowi: https://szkoleniabrd.pl/ pod zakładką 
„Terminy”.  
 
   V. Co zapewniamy każdemu Uczestnikowi?

Komplet e-materiałów szkoleniowych, 
Dostęp do platformy e-learningowej,
Certyfikat ukończenia szkolenia.

VI.      Jak się zgłosić?
 
Aby mogli Państwo wziąć udział w szkoleniu należy odwiedzić 
stronę www.szkoleniabrd.pl i wypełnić formularz rejestracyjny a następnie wypełnić następujące 
dokumenty, dostępne w załączeniu tej wiadomości, jak również na stronie internetowej:

Formularz zgłoszeniowy w szkoleniu z zakresu stosowania inżynieryjnych środków 
poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (W formularzu przy 
pozycjach „pieczęć jednostki” i „pieczęć i podpis osoby delegującej” powinny być 
zamieszczone pieczęcie i dane urzędu miasta/gminy i osoby delegującej z urzędu 
miasta/gminy) ,
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych 
osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z klauzulą informacyjną.
Prosimy również o wpisanie swojego stanowiska w deklaracji uczestnika.

Wypełnione dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-
mail: brd@pir.edu.pl. Ponadto oryginały dokumentów należy wysłać na adres: Polski Instytut 
Rozwoju sp. z o.o. sp. k., ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn
 
Zachęcamy również do obejrzenia filmu promocyjnego szkolenia - https://youtu.be/LhxxZBf2NZk
 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, sugerujemy zapisanie się na szkolenie jak najszybciej po 
otrzymaniu zaproszenia.     O zakwalifikowaniu się na preferowany termin decyduje kolejność 
zgłoszeń.     Nie ma limitów uczestników z danej instytucji, które mogą wziąć udział w 
szkoleniach. Po sprawdzeniu kwalifikowalności zgłoszenia oraz jego akceptacji uczestnik otrzyma 
potwierdzenie rezerwacji drogą elektroniczną.
 

https://youtu.be/LhxxZBf2NZk
mailto:brd@pir.edu.pl
http://www.szkoleniabrd.pl/
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W przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu: 576-838-136   oraz adresem e-mail brd@pir.edu.pl
 
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w szkoleniach.

 
 
 
Pozdrawiam,

Paweł Kociela
Specjalista ds. organizacji szkoleń

kom: 576 838 136
tel: 22 350 00 86
fax: 22 350 00 87
pkociela@pir.edu.pl

Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. sp. k.
ul. Marka Kotańskiego 1
10-167 Olsztyn
www.szkoleniabrd.pl

Polski Instytut Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000702134, o numerze NIP: 5252727922 oraz numerze REGON: 368643810.
Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem wiadomości lub jeśli 
otrzymaliście Państwo tą wiadomość omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą pod adresem nlupinska@pir.edu.pl. Wszelkie 
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę 
inną niż adresat jest zabronione.
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