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ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zaprasza na kolejne Seminarium szkoleniowe, które 
organizowane jest w dniach 02

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

Temat seminarium: Innowacyjne rozwi
 
Wystąpienia i prezentacje: 

1. Ziemia Słupska i Pomorze Środkowe. Wyzwania komunikacyjne. Problemy i nadzieje 
2. Prezentacja pierwszego w Polsce kontrapasa autobusowego o zmiennym kierunku ruchu wykorzystującego 

system ITS w sterowaniu ruchem komunikacji zbiorowej zrealizowanego w Gdyni w 2019 roku.
3. Historia testów autobusu autonomicznego jakie p

Baltic. Uwarunkowania prawne, rozwiązania techniczne, wnioski.
4. Dalszy ciąg rozważań o odlicznikach czasu. Doświadczenia szczecińskie z zastosowaniem odliczników. Czy 

faktycznie tylko sygnalizacje stałoczasow
5. Dyskusja - Czy systemy ITS są w odwrocie?
 

Warsztaty: 

1. Urządzenia Transportu Osobistego (UTO). Propozycje zmian w przepisach. Stanowisko KLIR.
2. Oznakowanie połączenia dróg publicznych i wewnętrznych. Obowiązki zar
3. Zmiany w przepisach dotyczących pierwszeństwa pieszych na przejściach. Ile w tym jest polityki, a ile 

inżynierii ruchu? 
Przewidziano także ok. 30 minut na tematy zgłaszane z sali.
 

Szczegółowy program Seminarium uczestnicy otrzymają w hotelu w
Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu 
szkolenia 05 września 2020r.. ok. godz. 12.00.
Koszt szkolenia wynosi 800,-zł/os. dla członków KLIR oraz 
Zakwaterowanie  w pokoju 2-osobowym. Pokój 1
ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowane: udział w wykładach i warsztatach oraz w wycieczce 
technicznej, materiały szkoleniowe (e
śniadania 05.09.b.r.) wraz z uroczystą kolacją. 
Wpłaty za uczestnictwo wyłącznie na konto

konta 68 1240 6625 1111 0000 5610 2444.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  

Na przelewie należy koniecznie podać 
Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku dodatkowych pytań pomocą służy kol. 

Zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu
KLIR: 

mail: stowarzyszenie.klir(at)gmail.com 

   Poznań, sobota, 8 sierpnia 2020

                

 

ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zaprasza na kolejne Seminarium szkoleniowe, które 
02-05.2020 r. w hotelu MORZE, ul. Marynarki Polskiej 22

Innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem systemów ITS

Ziemia Słupska i Pomorze Środkowe. Wyzwania komunikacyjne. Problemy i nadzieje 
Prezentacja pierwszego w Polsce kontrapasa autobusowego o zmiennym kierunku ruchu wykorzystującego 
system ITS w sterowaniu ruchem komunikacji zbiorowej zrealizowanego w Gdyni w 2019 roku.
Historia testów autobusu autonomicznego jakie przeprowadzono w Gdańsku w ramach projektu Sohjoa 
Baltic. Uwarunkowania prawne, rozwiązania techniczne, wnioski. 
Dalszy ciąg rozważań o odlicznikach czasu. Doświadczenia szczecińskie z zastosowaniem odliczników. Czy 
faktycznie tylko sygnalizacje stałoczasowe mogą wykorzystywać tego typu rozwiązania? 

Czy systemy ITS są w odwrocie? 

Urządzenia Transportu Osobistego (UTO). Propozycje zmian w przepisach. Stanowisko KLIR.
Oznakowanie połączenia dróg publicznych i wewnętrznych. Obowiązki zarządców dróg.
Zmiany w przepisach dotyczących pierwszeństwa pieszych na przejściach. Ile w tym jest polityki, a ile 

Przewidziano także ok. 30 minut na tematy zgłaszane z sali. 

Szczegółowy program Seminarium uczestnicy otrzymają w hotelu w dniu przyjazdu.
Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu MORZE od dnia 02 września 2020r. od godz. 16.00. Planowe zakończenie 

. ok. godz. 12.00. 
ł/os. dla członków KLIR oraz 1000,-zł/os dla pozostałych zainteresowanych osób. 
osobowym. Pokój 1-osobowy (tylko w przypadku wolnych miejsc) 

ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowane: udział w wykładach i warsztatach oraz w wycieczce 
ały szkoleniowe (e-biuletyn nr 92), 3 noclegi, pełne wyżywienie (od kolacji 

uroczystą kolacją. Dojazd uczestników we własnym zakresie.
wyłącznie na konto Stowarzyszenia KLIR, ul. Leśna 40, 

konta 68 1240 6625 1111 0000 5610 2444. 

nieprzekraczalnym terminie do  15 sierpnia br.  
Na przelewie należy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane do rachunku

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

ynierii Ruchu 

sobota, 8 sierpnia 2020 

Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zaprasza na kolejne Seminarium szkoleniowe, które 
Marynarki Polskiej 22, 76-270 Ustka 

zania z wykorzystaniem systemów ITS. 

Ziemia Słupska i Pomorze Środkowe. Wyzwania komunikacyjne. Problemy i nadzieje słupskich drogowców. 
Prezentacja pierwszego w Polsce kontrapasa autobusowego o zmiennym kierunku ruchu wykorzystującego 
system ITS w sterowaniu ruchem komunikacji zbiorowej zrealizowanego w Gdyni w 2019 roku. 

rzeprowadzono w Gdańsku w ramach projektu Sohjoa 

Dalszy ciąg rozważań o odlicznikach czasu. Doświadczenia szczecińskie z zastosowaniem odliczników. Czy 
e mogą wykorzystywać tego typu rozwiązania?  

Urządzenia Transportu Osobistego (UTO). Propozycje zmian w przepisach. Stanowisko KLIR. 
ządców dróg. 

Zmiany w przepisach dotyczących pierwszeństwa pieszych na przejściach. Ile w tym jest polityki, a ile 

dniu przyjazdu. 
. od godz. 16.00. Planowe zakończenie 

dla pozostałych zainteresowanych osób. 
osobowy (tylko w przypadku wolnych miejsc) + 180,-zł. W 

ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowane: udział w wykładach i warsztatach oraz w wycieczce 
), 3 noclegi, pełne wyżywienie (od kolacji 02.09.b.r. do 

Dojazd uczestników we własnym zakresie.  
ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, nr 

oraz dane do rachunku.  
zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. 

+48 602301707. 
Z koleżeńskim pozdrowieniem 

Prezes Tomasz Wawrzonek 


