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I       Poznań, czwartek, 19 września 2013 
 
 
 
                 

 
 

 
 
ZAWIADOMIENIE 

 
      Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest przez 

naszych członków z Bielska-Białej, w dniach 16–19.10.2013 r. w hotelu „DĘBOWIEC” w BIELSKU-BIAŁEJ przy 
ul. Armii Krajowej 220, www.hoteldebowiec.pl 

 

Temat Seminarium: „Rola i znaczenie Inteligentnych Systemów 
Transportowych w konurbacji śląskiej”,   
 
gdzie, w sesjach szkoleniowych, przedstawione zostaną następujące zagadnienia: 
 

1. „Nowe instrumenty polityki transportowej wsparcia finansowego dla 
projektów infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2013-2020 (Wytyczne TEN–T, CEF).” – Paweł 
Stelmaszczyk - Directorate General for Mobility and Transport (DG MOVE) European 
Commision. 

2. „Krajowy System Zarządzania Ruchem jako element budowy spójnego 
systemu transportowego w Polsce z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych regionów kraju” – Ewa Tomala - Borucka Dyrektor Oddz. GDDKiA 
w Katowicach. 

3. „Specyfika jedynego , wyjątkowego w skali naszego kraju systemu 
transportowego w konurbacji śląskiej” – Zbigniew Tabor Dyrektor ZDW w 
Katowicach. 

4. „Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) w zarządzaniu Drogami 
Miejskimi” - Wojciech Waluś Dyrektor MZD w Bielsku – Białej. 

5. „Podstawowe pojęcia i elementy teorii niezawodności w praktycznym 
zastosowaniu do systemów ITS” – Andrzej W. Mitas – Profesor - Politechnika 
Śląska. 

6. „Powiązanie oraz rola i znaczenie transportu lotniczego w tworzeniu 
spójnego – inteligentnego systemu transportowego w konurbacji śląskiej” – 
Paweł Wojda –Dyrektor Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.  

7. „Telematyka kolejowa, rzeczywistość czy fikcja?” – Jerzy Mikulski – Profesor - 
Politechnika Śląska.  

8. „Kształcenie kadr jako istotny element oczekiwanego funkcjonowania 
Inteligentnych Systemów Transportowych” – Andrzej Maczyński – Profesor - 
Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku – Białej.  

 
Szczegółowy program szkolenia zostanie wręczony uczestnikom podczas zakwaterowania w hotelu „Dębowiec” 
od dnia 16 października br. od godz. 1500. 
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Planowe zakończenie szkolenia 19 października ok. godz. 1000.  
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 750,-zł dla członków KLIR - dla pozostałych uczestników 950,-zł (ew. 
zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym +250,-zł - tylko w przypadku wolnych miejsc). Opłata gwarantuje: 3 
noclegi w pokojach 2 osobowych, wyżywienie (od kolacji 16.10 do śniadania 19.10 br.), materiały szkoleniowe 
(Biuletyn nr 79).  
 
 
Dojazd samochodem GPS: N 49.47.09, E 19.01.14. 
 

 
  
 
Wpłaty  za  uczestnictwo  - wyłącznie na konto Stowarzyszenia  KLIR,  62-081 Przeźmierowo ul. Leśna 40, 
68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 października b.r.  
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. 

Informacje n/t szkolenia wraz z koniecznym potwierdzeniem udziału: u Sekretarza S-KLIR. 
 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Prezes inż. Tomasz Borowski 

                   
 
 
 


