
Dzień dobry,  
Firma Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych startuje do przetargu na organizację szkoleń 
dla Ministerstwa Infrastruktury dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania 
inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na terenie 16 
województw.  W związku z tym poszukujemy: 

 
a) kierownika merytorycznego projektu, który będzie posiadał:  

-wykształcenie wyższe w dyscyplinie naukowej budownictwo lub transport lub architektura i 
urbanistyka (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i 
artystycznych, oraz  

-doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu pracami zespołu/zespołów realizujących minimum 5 
zajęć/ warsztatów/ szkoleń/ studiów/ wykładów w wymiarze co najmniej 6 godzin dydaktycznych 
każde (1 h dydaktyczna = 45 min.) w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem 
terminu składania ofert;  
 
b) osób (wykładowców) wskazanych poniżej, z których każda posiada doświadczenie, jako 
wykładowca, w realizacji minimum 5 zajęć/ warsztatów/ szkoleń/ studiów/ wykładów w wymiarze 
co najmniej 6 godzin dydaktycznych każde (1 h dydaktyczna = 45 min.) w zakresie stosowania 
inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, oraz:  
-1 osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do projektowania dróg oraz doświadczenie w 
wykonaniu lub uczestnictwie w wykonaniu minimum 3 koncepcji/projektów poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i/ lub uspokojenia ruchu, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert; z czego co najmniej 1 koncepcja/projekt obejmowała obszar 
zabudowany;  
 
-1 osoby posiadającej wykształcenie wyższe w dyscyplinie naukowej budownictwo lub transport 
lub architektura i urbanistyka (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 
naukowych i artystycznych, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert 
opracowała co najmniej 6 projektów organizacji ruchu drogowego zawierających w swoim zakresie 
fizyczne środki uspokojenia ruchu;  

-1 osoby posiadającej ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego (zgodnie z art. 
24n ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), 
która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert opracowała co 
najmniej 3 audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
 
Wymiar co najmniej 6 godzin dydaktycznych (określonych w lit. a i b) może zawierać się w ramach 
kilkudniowych (następujących po sobie) zajęć/ warsztatów/ szkoleń/ studiów/ wykładów. Funkcje 
z lit. B) powyższego warunku można łączyć, przy czym dopuszcza się połączenie jedynie 2 funkcji 
pełnionych w zespole pod warunkiem, że zespół będzie liczył co najmniej 2 osoby. 
 
Szkolenia trzydniowe (20 godzin dydaktycznych: 16 godzin zakres podstawowy+ 4 godziny zakres 
wykraczający poza zakres podstawowy) 
 

Grupa docelowa: Szkolenia będą skierowane do przedstawicieli kadry, w tym organów 
zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz przedstawicieli 



zarządców dróg, policji i osób, opiniujących projekty organizacji ruchu w procedurze zatwierdzania 
ich do realizacji 
 

W każdym województwie do przeszkolenia jest 180-190 osób, grupy 20- 30 osobowe, czyli 6 cykli 
trzydniowych na każde województwo. 
 

Czas realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy 
 
Szkolenie będzie miało charakter dydaktyczno – warsztatowy, w celu praktycznego przygotowania 
Uczestników Szkolenia do opiniowania i zatwierdzania do realizacji projektów z zakresu organizacji 
ruchu drogowego. W ramach szkoleń Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) przeprowadzenia praktycznych zajęć z zakresu samodzielnego opracowania projektu organizacji 
ruchu dla zadanej geometrii ulicy i skrzyżowania (praca w zespołach max. 4 osobowych) - min. 3x45 
minut;  

b) omówienia i oceny przykładowych projektów organizacji ruchu - min. 2x45 minut;  

c) umożliwienie Uczestnikom Szkoleń samodzielnego opracowywania koncepcji uspokojenia ruchu na 
zadanym obszarze miasta/miejscowości (uspokojenie ruchu liniowe i obszarowe), z uwzględnieniem 
problematyki ruchu pieszego i ruchu rowerowego – przy czym obszar ten może obejmować zarówno 
teren istniejącego miasta/miejscowości, jak również obszar zasymulowanego terenu dla potrzeb 
opracowania koncepcji uspokojenia ruchu (praca w zespołach max. 4 osobowych) - min. 3x45 minut;  

d) omówienia i oceny koncepcji sporządzonej na podstawie pkt c) - min. 2x45 minut;  

e) omówienia problematyki dotyczącej oceny projektów organizacji ruchu zawierających sygnalizację 
świetlną - min. 2x45 minut;  

f) omówienie lokalnych problemów dotyczących zarządzania ruchem drogowym, zgłoszone przez 
Zamawiającego lub Uczestników Szkolenia - min. 2x45 minut;  

g) przeprowadzenia zajęć terenowych (oceny istniejącej organizacji ruchu, identyfikacji miejsc 
niebezpiecznych i potencjalnych zagrożeń brd, przedstawienia propozycji poprawy lokalnych 
warunków brd) - min. 2x45 minut.  

 
W razie chęci podjęcia współpracy bardzo prsimy o podanie stawki za realizację szkolenia 
trzydniowego. 
 
Wraz z ofertą należy złożyć „Wstępną koncepcję przeprowadzenia cykli szkoleniowych” (tj. 
propozycja kampanii promocyjnej, propozycja realizacji cyklu szkoleniowego z podziałem 
na godziny oraz zakresem tematycznym i merytorycznym zajęć dydaktycznych i 
praktycznych, zaproponowanie tematyki szkolenia uwzględniającej indywidualną 
problematykę BRD w poszczególnych województwach dla dodatkowych godzin poza 
minimum, propozycja konspektu materiałów szkoleniowych)- załącznik-Proszę o wycenę 
przygotowania koncepcji prowadzenia szkoleń! 
 


