
                                                                                                                                                                                                                                                                                   rok założenia 1989 

 

 
 
 
 
 

.......................................................................... 
                 (pieczęć jednostki zgłaszającej) 
 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA
 */

 

 

 
Zgłaszający (prosimy o czytelne wypełnienie):  
 
Nazwa :   ................................................................................................................................. 
 
Adres :     .........................................................................   Kod pocztowy : ............................ 
 
Miejscowość : .................................................... Telefon :  .....................................................  
  

Termin szkolenia (zaznaczyć wybrany termin) : 
 

 24.03.2020 r. 
  

 31.03.2020 r. 

 
          Niniejszym zgłaszamy do udziału w szkoleniu :                
 

DrogaOnLine - system internetowego wsparcia zarządców dróg w wykorzystaniu zasobu 

ewidencji dróg i wyników przeglądów okresowych dróg w systemowym zarządzaniu drogami. 
 
następujące osoby : 
 

Lp. Nazwisko      Imię Telefon kontaktowy / e-mail Koszt (PLN) 

1   
 

- SZKOLENIE 
NIEODPŁATNE 

2   
 

- SZKOLENIE 
NIEODPŁATNE 

3   
 

- SZKOLENIE 
NIEODPŁATNE 

Razem :     

 
*/  Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy odesłać na e-mail: transcomp@transcomp.pl lub faks: 

22 844-95-48  nie później niż 16 marca 2020 r. (poniedziałek).  

Szczegółowe informacje o terminie i miejscu szkolenia przekazane zostaną poszczególnym osobom w informacji zwrotnej, 
potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 ....................................................                                      ..................................................................... 
                          data                                                                                                       podpis osoby upoważnionej 

 

Informacja o programie szkolenia na następnej stronie. 
 

mailto:transcomp@transcomp.pl
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Temat:  

DrogaOnLine - system internetowego wsparcia zarządców dróg w wykorzystaniu zasobu 

ewidencji dróg i wyników przeglądów okresowych dróg w systemowym zarządzaniu drogami. 
 
 
Plan tematyczny szkolenia jednodniowego 
 
 

Lp Temat Zagadnienia Nakład Czas 

X Początek szkolenia           10.00 

1 Podstawowe uwarunkowania 
prawne związane z procesem 
zarządzania drogami ze 
szczególnym uwzględnieniem 
problematyki ewidencji dróg i 
przeglądów okresowych dróg 

1. podstawowe akty prawne 
2. powiązania wzajemne, rozbieżności, 

wybrane komentarze 

45 min    10.00 –  10.45 

x Przerwa kawowa  15 min  10.45 – 11.00 

2 System referencyjny 1. podstawowe pojęcia i definicje 
2. zasady kształtowania 

45 min   11.00 – 11.45 

x Przerwa kawowa  15 min 11.45 – 12.00 

3 Ewidencja dróg 1. dokumentacja ewidencji dróg 
2. metodyka zakładania ewidencji dróg 
3. przykładowe zasady gromadzenia i 

obsługi danych 

45 min  12.00 – 12.45 

 

x Przerwa kawowa  15 min  12.45 – 13.00 

4 Przeglądy okresowe dróg 1. systematyka i zakres prac związanych 
z przeglądami dróg (przeglądy 
okresowe, przeglądy roczne, 
przeglądy 5-letnie) 

2. standardy działania i zakres 
dokumentowania wyników 
przeglądów dróg 

45 min  13.00 -13.45 

x Przerwa kawowa  15 min  13.45 – 14.00 

4 Platforma internetowa 1. podstawowe standardy obsługi i 
zakres zastosowań 

2. przykładowe formy prezentacji i 
zasady dostępu do zasobów danych 

45 min 14.00 – 14.45 

6 Podsumowanie i dyskusja  15 min  14.45 – 15.00 

X Koniec szkolenia          15.00 

 
 

UWAGA !   Liczba miejsc dla osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona !  
O możliwości udziału w szkoleniu w wybranym terminie decydować będzie  
kolejność otrzymanych zgłoszeń ! 

 

Zapraszamy ! 


