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ZAWIADOMIENIE 

 
Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest 

przez naszych członków z Lublina, w dniach 22–25.11.2017 r. w hotelu „Dom na Podwalu” w Lublinie 

ul. Podwale 15  www.domnapodwalu.pl  

 
Temat wiod ący Seminarium: „Ekologiczny transport publiczny"  

 

Wystąpienia i prezentacje: 
 

1. „Układ komunikacyjny Lublina, Via Carpatia”.  

2. "Rozwój Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. 

3. "Ekologiczny transport publiczny" – infrastruktura drogowa: integracja, projektowanie, 

finansowanie, zarządzanie i utrzymanie. 

4. „Realizowane rozwiązania z zakresu ITS w ramach Rozbudowy Systemu Obszarowego Sterowania 

Ruchem Drogowym" na przykładzie Rzeszowa. 

5. "Nowoczesne rozwiązania parkingów i systemów logistycznych" - na przykładzie "Cisowianki" w 

Nałęczowie.  

 

Warsztaty KLIR: 

• funkcjonowanie płatnego parkowania w kontekście: inżynieria ruchu – prawo (NSA -uchwała z 
9 października 2017 r., II GPS 2/17) 

• według zgłoszeń z sali ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z ekologicznym 

transportem publicznym  

 

Walne zebranie KLIR – 24 (piątek)  godzina 18:oo 

 

Szczegółowy program szkolenia zostanie wręczony uczestnikom podczas zakwaterowania w hotelu 

„Dom na Podwalu” od dnia 22 listopada br. od godz. 16
00. 

 
Planowe zakończenie szkolenia 25 listopada ok. godz. 11

00
.  

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 750,-zł dla członków KLIR - dla pozostałych uczestników 950,-zł 

ew. zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym +150,-zł - (tylko w przypadku wolnych miejsc). Opłata 

gwarantuje: 3 noclegi w pokojach 2-3 osobowych, wyżywienie (od kolacji 22.11 do śniadania 25.11 

br.), materiały szkoleniowe (Biuletyn KLIR). Liczba miejsc hotelowych ograniczona. 
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Wpłaty  za  uczestnictwo  - wyłącznie na konto Stowarzyszenia  KLIR,  62-081 Przeźmierowo 

ul. Leśna 40,  68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 w nieprzekraczalnym terminie wpływu środków na 

konto KLIR do dnia 10 listopada 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 . 
 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU S-KLIR 
 

Na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Zarząd Stowarzyszenia KLIR zawiadamia, że zwołuje Walne Zebranie 
członków KLIR w dniu 24 (pi ątek)-11-2017 r. o godz. 18.00 (w czasie odbywaj ącego si ę 
szkolenia w dniach 22-25 listopada br.)  w hotelu „Dom na Podwalu” w Lublinie przy 
ul. Podwale 15 – wymagane potwierdzenie otrzymania tego zawiadomienia u sekretarz 
KLIR (forma: SMS / e-mail / list / telefon). (koszt uczestnictwa tylko w Walnym Zebraniu – 
50 zł) 

 
Porządek obrad : 

1) Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania. 

2) Sprawozdanie Prezesa S-KLIR. 

3) Wolne głosy i wnioski. 
 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Prezes inż. Tomasz Borowski 

                    
 


