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ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zaprasza na kolejne Seminarium szkoleniowe, które 

organizowane jest w dniach 22-25.09.2021 r. w hotelu MORZE, ul. Marynarki Polskiej 22, 76-270 Ustka 

http://www.morze-ustka.pl/  

Temat seminarium: Ronda i „ronda”.  

 
Wystąpienia i prezentacje: 

Tematem wiodącym wrześniowego seminarium będą ronda. Historia, doświadczenia, a także 

przyszłość tego typu skrzyżowań w Polsce. Wydaje się, że o rondach powiedziano już wszystko, ale kolejne 

nowe wdrożenia potrafią zaskakiwać i inspirować. Oczywiście planowany jest także panel warsztatowy na 

który już teraz organizatorzy proszą o zgłaszanie problematyki i propozycji. Jest to nawiązanie do dyskusji jaka 

toczyła się w 2008r. na spotkaniu KLIR nad  Jeziorem Wulpińskim gdzie starły się opcje południa i północy  

Polski co do prawidłowego rozumienia reguł poruszania się po skrzyżowaniach z ruchem okrężnym 

 
Warsztaty: 

Przewidziano również około  30 minut na tematy zgłaszane z sali. 

Szczegółowy program Seminarium uczestnicy otrzymają w hotelu w dniu przyjazdu. Harmonogram 

warunkuje planowane w trakcie Seminarium  - Walne Zebranie S-KLIR. 

Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu MORZE od dnia 22 września 2021r. od godz. 16.00. Planowe zakończenie 

szkolenia 25 września 2021r.. ok. godz. 12.00. 

Koszt szkolenia wynosi 800,-zł/os. dla członków KLIR oraz 1000,-zł/os dla pozostałych zainteresowanych osób. 

Zakwaterowanie  w pokoju 2-osobowym. Pokój 1-osobowy (tylko w przypadku wolnych miejsc) + 180,-zł. W 

ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowane: udział w wykładach i warsztatach oraz w wycieczce 

technicznej, materiały szkoleniowe (e-biuletyn nr 94), 3 noclegi, pełne wyżywienie (od kolacji 22.09.b.r. do 

śniadania 25.09.b.r.) wraz z uroczystą kolacją. Dojazd uczestników we własnym zakresie.  

Wpłaty za uczestnictwo wyłącznie na konto Stowarzyszenia KLIR, ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, nr konta 68 1240 

6625 1111 0000 5610 2444. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  31 sierpnia br.  

Na przelewie należy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane do rachunku.  

Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. 

W przypadku dodatkowych pytań pomocą służy kol. Z.Sobolewski tel. +48 602301707. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 
Prezes Tomasz Wawrzonek 
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ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU S-KLIR 

Na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Zarząd Stowarzyszenia KLIR zawiadamia, że zwołuje Walne 

Zebranie członków KLIR w dniu 23 (czwartek)-09-2021 r. o godz. 17:oo (w czasie 
odbywającego się szkolenia w dniach 22-25.09.2021 r. w hotelu MORZE, ul. Marynarki 
Polskiej 22, 76-270 Ustka http://www.morze-ustka.pl/  

– wymagane potwierdzenie otrzymania tego zawiadomienia u sekretarza KLIR 
(forma: SMS / e-mail / list / telefon). (koszt uczestnictwa tylko w Walnym Zebraniu – 50 zł) 
Pełnoprawne uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest uwarunkowane uregulowaniem wszystkich zaległych 
składek członkowskich najpóźniej przed pobraniem mandatów – najlepiej wyprzedzająco na konto wskazane 

do wpłat za uczestnictwo w spotkaniu w Ustce - 68 1240 6625 1111 0000 5610 2444. 

Uwaga Członkowie nie mogący, z ważnych powodów, wziąć fizycznego udziału w Walnym Zabraniu 

będą mogli to uczynić w formie on-line. Zarząd S-KLIR przypomina, że Statut stanowi, że:  

§ 8.6. Uchwały Walnego Zebrania, z wyłączeniem przypadków określonych w Statucie, mogą być 

podejmowane zwykłą większością głosów,  niezależnie od quorum jeżeli wszyscy członkowie KLIR  

zostali o nim zawiadomieni na piśmie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

§ 24 Uchwałę   w   sprawie   zmiany  Statutu  Podejmie  Walne  Zebranie  większością  2/3  głosów,  

przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  KLIR  uprawnionych do głosowania. 

§ 25 1.Uchwałę  o  rozwiązaniu  KLIR  może  podjąć Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Klubu Inżynierii Ruchu uprawnionych do głosowania. 

2. W     przypadku    rozwiązania    się    KLIR,    likwidacja    następuje    zgodnie    z      obowiązującymi      

przepisami,      a      majątek      KLIR      pozostały  po    uregulowaniu  zobowiązań    zostanie    

przekazany  na  cele określone uchwałą  ostatniego  Walnego Zebrania. 

 

Porządek obrad: 

1) Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania. 

2) Wystąpienie Prezesa S-KLIR – sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zmiany w statucie 

KLIR – propozycje w załączniku . 

3) Wolne głosy i wnioski. 
Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 
Prezes Tomasz Wawrzonek 

 

 


