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Patroni medialni 

24 kwietnia 2018 r. Rzeszów 

Podstawy Road Asset Management 

Road Asset Management to rekomendowana przez PIARC metodologia zarządza-

nia infrastrukturą drogową. Stanowi zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych dla 

całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem „zamrożonym” w infra-

strukturze drogowej. 

W warsztatach uczestniczą przedstawiciele kadry menadżerskiej i technicznej, 

administracji centralnej i samorządowej, administracji drogowej wszystkich  

szczebli, a także przedstawiciele nauki i biznesu. 

Podczas warsztatów uczestnicy: 

• wskażą informacje niezbędne dla podejmowania decyzji oraz określą ich 

wymagania jakościowe; 

• wyznaczą wskaźniki efektywności na podstawie określonych celów oraz 

zidentyfikują interesariuszy projektów infrastrukturalnych; 

• przeprowadzą analizę i ocenę ryzyka; 

• stworzą plan inwestycyjny. 

Program warsztatów: 

• Co to jest Road Asset Management? 

• Zarządzanie informacją i wiedzą w projektach infrastrukturalnych. 

• Kluczowe wskaźniki efektywności KPI (Key Performance Indicators)  

w praktyce oraz korzyści wynikające z ich zastosowania. 

• Zarządzanie ryzykiem w praktyce. 

• Planowanie inwestycji w kontekście cyklu życia. 

Prowadzący warsztaty: 

dr inż. Sławomir Heller - absolwent Politechniki Warszawskiej, 

przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset 

Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination 

and Education Asset Management, założyciel i właściciel  

niemieckiej firmy HELLER Ing.-GmbH 

mgr inż. Tomasz Wojsz - absolwent Politechniki Warszawskiej, 

doświadczony trener w zakresie Asset Management,  

prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o. 

 

Warsztaty obejmują: 

• wykłady (1,5 godz.) oraz ćwiczenia praktyczne (3,5 godz.); 

• zajęcia z narzędziami i metodami zarzadzania infrastrukturą drogową; 

• przerwy kawowe oraz lunch w hotelowej restauracji; 

• uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniach inicjatywy 

edukacyjnej INFRAMA. 

Termin zgłoszeń upływa 17 kwietnia 2018 r. 

9.30-15.30 
Best Western Plus 

Hotel Ferdynand 

ul. Grottgera 28, Rzeszów  

 

 

Rejestracja  

Zgłoszenia udziału są przyjmowane 

do dnia 17 kwietnia 2018 r.. na for-

mularzu rejestracyjnym.  

Formularz  znajduje się na stronie  

www.inframa.pl.  

 

 

Cena warsztatów wynosi 

249 zł/os. (VAT = zw.) - w przypadku 

finansowania szkolenia w co naj-

mniej 70% ze środków publicznych,  

249 zł/os. + 23% VAT = 306,27 zł - 

w pozostałych przypadkach.  

 

 

INFRAMA: 

Celem inicjatywy edukacyjnej  

INFRAMA  jest sukcesywne podno-

szenie kwalifikacji na polu komplek-

sowego zarządzania infrastrukturą  

zarówno przez kadry inżynierskie, 

jak i kadry innych specjalności, zwią-

zanych z zarządzaniem. Zadania 

tego podjęło się konsorcjum zło-

żone z: 

• Politechniki Warszawskiej -  

Instytutu Dróg i Mostów  

Wydziału Inżynierii Lądowej,  

• Centrum Kształcenia i  

Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.  

• HELLER Ing.-GmbH.  

Partnerem strategicznym inicjatywy 

jest Polski Kongres Drogowy. 

 

 

Ważne informacje: 

Rezygnacja z uczestnictwa po dniu 

10.04.2018 r. nie zwalnia z obowiązku po-

niesienia kosztów operacyjnych (20% 

kosztów) - zgodnie z wyszczególnieniem 

zawartym w skierowaniu. 

 

Rezygnacja z uczestnictwa po dniu 

17.04.2018 r. nie zwalnia z obowiązku po-

niesienia kosztów operacyjnych (100% 

kosztów) - zgodnie z wyszczególnieniem 

zawartym w skierowaniu. 

 


