
 

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE: 

 
STOWARZYSZENIE 

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 

KOMUNIKACJI 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zarząd Oddziału 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
74, pok.216; 50-020 Wrocław 
e-mail: wroclaw@sitkrp.org.pl 
Biuro Oddziału:  

tel. 71 34-318-74 
kom. 535 799 133 

 
Konto bankowe: 
Idea Bank:  70 1950 0001 2006 
0048 1945 0002 
 
Biuro czynne: 
 
poniedziałek  

w godz. 11:00 - 17:00 
środa  

w godz. 11:00 - 17:00 
czwartek  

w godz. 11:00 - 15:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału  

w warsztatach praktycznych w projektowaniu, zatwierdzaniu  
i wprowadzaniu czasowej organizacji ruchu drogowego 
organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział we 
Wrocławiu. 

Głównym celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności  
w prawidłowym sporządzaniu projektu organizacji ruchu 
zastępczego w różnych wariantach zajmowanego pasa 

drogowego oraz prawidłowym opiniowaniu przedłożonego 
projektu. 

Szkolenie kierowane jest do osób chcących pozyskać lub 
pogłębić swoją wiedzę z zakresu projektowania, opiniowania  

i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, a w szczególności 
do zarządzających ruchem drogowym, policjantów ruchu 
drogowego, zarządców dróg - powiatowych, gminnych, 

wewnętrznych (spółdzielnie, wspólnoty, deweloperzy) oraz 
przedsiębiorców wykonujących prace w pasie drogowym. 

Szkolenia będzie miało charakter dydaktyczno-
warsztatowy, w celu praktycznego przygotowania 

uczestników szkolenia z podstaw projektowania, opiniowania  
i zatwierdzania do realizacji projektów z zakresu organizacji 
ruchu drogowego. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków 

z zakresu inżynierii ruchu drogowego oraz budownictwa 
komunikacyjnego. 

 

Rozwiązania informatyczne 

CZASOWA ORGANIZACJA 
RUCHU DROGOWEGO  

– WARSZTATY PRAKTYCZNE 

 

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 

Polskiej 

Oddział we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74, pok. 216, 50-020 Wrocław 
Koło SITK RP przy PZD w Oławie 



 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: 

 

1. Wprowadzenie i omówienie zakresu szkolenia. 

2. Omówienie przepisów: 

-   Ustawa Prawo o ruchu drogowym. 

-   Ustawa o drogach publicznych. 

-  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem  

drogowym. 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych   

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach. 

  

Przerwa kawowa. 

 

CZĘŚĆ DRUGA  (warsztaty) 

 

1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w chodniku. 

2. Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w poboczu. 

 

Przerwa kawowa 

 

3. Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni  

 jezdni z ruchu. 
 

 

CZĘŚĆ TRZECIA 

 

1. Podsumowanie szkolenia 

2. Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO  

– WARSZTATY PRAKTYCZNE 

e-mail: wroclaw@sitkrp.org.pl 

Zgłaszający: 

Nazwa firmy: _____________________________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________________ 

NIP: _______________________ 

Telefon: __________________ Fax.: ___________________ e-mail: _________________________ 

Osoby zgłaszane: 

Imię i Nazwisko: __________________________________________________________________ 

Stanowisko:  ______________________________________________________________________ 

 

Imię i Nazwisko: __________________________________________________________________ 

Stanowisko:  ______________________________________________________________________ 

 

Dane do faktury: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Koszt udziału 1 osoby - 350 zł brutto. 

Kwotę ______________PLN przekażemy na konto Nr 70 1950 0001 2006 0048 1945 0002 

Jednocześnie upoważniamy organizatora do wystawienia faktury bez naszego podpisu z odroczonym terminem 

płatności 14 dni od daty szkolenia. 

Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres organizatora mailem lub listownie najpóźniej do 10 października  2021 r. 

W razie rezygnacji później niż 3 dni robocze prze terminem szkolenia  zgłaszający zostanie obciążony kosztami 

szkolenia.  

Szkolenie odbędzie się w dniu 27.10.2021 r.(środa) w Oławie, ul. Różana 8 (obok stacji PKP, przy WORD)   

w godzinach 08.00-16.00 

 

 

…………………………………………….    ……………………………………………………. 

Główny Księgowy      Upoważniony do reprezentacji jednostki (firmy) 

 

 

 

 

 



 

 

Szanowni Państwo, 
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział we Wrocławiu informuje,  
że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych.  
W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o 
ochronie danych). 
W związku z powyższym, informujemy, że: 
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

        Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział we Wrocławiu (zwane dalej SITK Oddział Wrocław)  
      z  siedzibą we Wrocławiu, przy ul. M.J.Piłsudskiego 74 zwany dalej „Administratorem Danych” 
2.   Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.  
3.   Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez SITK Oddział Wrocław i wynika  
     z prowadzonej przez SITK Oddział Wrocław działalności.  
4.  Cel przetwarzania: prowadzona działalność gospodarcza, jej promocja, wysyłka ofert świadczonych usług  
    (w tym działalność wydawnicza, konferencje, szkolenia, kursy, wycieczki, ubezpieczenia) itp.  
5.  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym  profilowaniu.  
6.  Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

 prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

 prawo do ich sprostowania danych osobowych, 

 prawo usunięcia danych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

 prawo do cofnięcia zgody,  

 prawo do przenoszenia danych. 
7. Posiadają Państwo też prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umów z SITK  
    Oddział Wrocław, złożenia zamówienia na usługę/usług itp.  
9. SITK Oddział Wrocław  przetwarza je przez okres niezbędny do realizacji czynności  wynikających  

z prowadzonej przez SITK Oddział Wrocław działalności.  
10.SITK Oddział Wrocław przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie          

upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych  
z prowadzoną działalnością SITK Oddział Wrocław oraz w celu realizacji usług. 

 
Uwaga:  
W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób 
opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy.  
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez SITK Oddział Wrocław Państwa danych osobowych 
mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób: 
1 - za pośrednictwem poczty e-mail na adresy: wroclaw@sitkrp.org.pl w temacie wpisując RODO;  
2 - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wrocław, ul. M.J.Piłsudskiego 74 50-020 Wrocław 
 

 

mailto:wroclaw@sitkrp.org.pl

