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SZKOLENIE INSPEKTORÓW MOSTOWYCH   

 

Katedra Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej organizuje kolejną edycję Szkolenia Inspektorów Mostowych w 

zakresie przeprowadzania przeglądów bieżących, podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów 

inżynierskich. Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem uzgodnionym z Generalnym Dyrektorem Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

 

Uczestnicy szkolenia: 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności mostowej lub 

drogowej oraz mają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w utrzymaniu drogowych obiektów inżynierskich. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają świadectwo, które wraz z uprawnieniami budowlanymi, upoważniać będzie do 

wykonywania przeglądów bieżących, podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie  

z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich”, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 14  

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.  

 

Program szkolenia: 

Program szkolenia zamieszczono w Załączniku 2. 

 

Forma zajęć: 

Biorąc pod uwagę prognozowane przez Ministerstwo Zdrowia nasilenie w okresie jesiennym zachorowań na Covid-19 i 

związane z tym ryzyko odwołania lub przesunięcia szkolenia, organizatorzy zdecydowali się na realizację zajęć w formie 

hybrydowej. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą online (z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams), natomiast 

zajęcia praktyczne (SGM i przeglądy obiektów mostowych) oraz egzamin w wersji stacjonarnej. 

 

Koszt szkoleń:  

Koszt szkolenia  wynosi 3500 zł/os (VAT zw.). Podana cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i 

egzamin. Organizatorzy zapewniają również wsparcie techniczne w zakresie korzystania z platformy Microsoft Teams. 

 

Termin szkolenia:  

Zajęcia planowane są w następujących terminach:  

 4÷8.10.2021 – zajęcia online, 

 18÷22.10.2021 – zajęcia stacjonarne, 

 4-5.11.2021 – konsultacje i egzamin. 

Szczegółowy rozkład zajęć zostanie podany po zakończeniu naboru uczestników.  
 

 

Miejsce szkolenia: 

Politechnika Rzeszowska, Katedra Dróg i Mostów, ul. Poznańska 2, Rzeszów. 

 

Zgłoszenia i opłaty: 

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na załączonym formularzu (Załącznik 1) w terminie do 15.09.2021 r. 

Termin wniesienia opłaty zostanie podany po zakończeniu naboru uczestników. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

mgr inż. Leszek Folta 

tel. (017) 865 10 15, kom. 603 133 702 

e-mail: leszfol@prz.edu.pl 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia uczestnictwa  

Załącznik 2 - Program szkolenia 

 


