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SZKOLENIE INSPEKTORÓW MOSTOWYCH   
W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA  

PRZEGLĄDÓW SZCZEGÓŁOWYCH 
 DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

 
Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej zamierza zorganizować kolejną edycję Szkolenia Inspektorów 

Mostowych w zakresie przeprowadzania przeglądów szczegółowych 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 o specjalności mostowej, mają co 

najmniej 5-letni staż pracy w mostownictwie, w tym co najmniej 2 lata pracy po ukończeniu Szkolenia Inspektorów 

Mostowych w zakresie przeprowadzania przeglądów bieżących, podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów 

inżynierskich. 

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

wykonywania przeglądów szczegółowych 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: 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych i terenowych (przeglądy mostów).  

Koszt szkoleń:  

Koszt szkolenia wynosi 4500 zł/os (VAT zw.). Podana cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i 

egzamin. Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.  

Termin szkolenia:  

 kwiecień-maj 2018 (dwie sesje po 4-5 dni) 

Szczegółowy rozkład zajęć zostanie przedstawiony po zakończeniu naboru uczestników. 

Miejsce szkolenia: 

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

Zgłoszenia i opłaty: 

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na załączonym formularzu (Załącznik 1) w terminie do 16.03.2018 r.  

Termin wniesienia opłaty i nr konta zostanie podany po zakończeniu naboru uczestników. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

mgr inż. Leszek Folta - kierownik szkolenia 

Politechnika Rzeszowska, Zakład Dróg i Mostów  

Al. Powstańców Warszawy 12 

35-959 Rzeszów 

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 
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