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ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zaprasza na kolejne Seminarium szkoleniowe, które 
organizowane jest w dniach 18-21.05.2022 r. w hotelu SENATOR, ul. 1 Maja 3, Katowice  
http://senator.katowice.pl/ 
 

Temat seminarium:  
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO I PUBLICZNEGO TRANSPORTU 

MIEJSKIEGO W POLSCE – SEMINARIUM DLA ZARZĄDZAJĄCCH  
RUCHEM I ZARZĄDÓW DRÓG 

 
Wystąpienia i prezentacje: 

Tematem wiodącym majowego seminarium będzie problematyka inteligentnych systemów 

transportowych wykorzystywanych w inżynierii ruchu i publicznym transporcie zbiorowym. W ramach 

seminarium zostaną zaprezentowane wady i zalety systemów ITS oraz aspekty związane z podejmowaniem 

decyzji w tym zakresie. Dodatkowo przedstawiona zostanie problematyka organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w ujęciu technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym.  
Warsztaty:  

Ponadto odbędą się warsztaty prezentujące możliwe do wykorzystania schematy oznakowania w 

procesie projektowania. Przewidziano około 60-180 minut na dyskusję związaną z tematyką warsztatów. 

 
Szczegółowy program Seminarium uczestnicy otrzymają w hotelu w dniu przyjazdu. Harmonogram 
warunkuje planowane w trakcie Seminarium - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze S-KLIR w 
dniu 20 maja 2022 r. (godz. 17.00) – zawiadomienie zostanie wysłane w terminie statutowym. 
 
Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu SENATOR od dnia 18 maja 2022r. od godz. 15.00. Planowe zakończenie 
szkolenia 21 maja 2022r. ok. godz. 11.00.  
Koszt szkolenia wynosi 950,-zł/os. dla członków KLIR oraz 1250,-zł/os dla pozostałych zainteresowanych osób. 

Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym. Pokój 1-osobowy (tylko w przypadku wolnych miejsc) + 220,-zł. W 

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

technicznej, materiały szkoleniowe (e-biuletyn nr 95), 3 noclegi, pełne wyżywienie (od kolacji 18.05.2022 r. do 

śniadania 21.05.2022 r.) wraz z uroczystą kolacją. Dojazd uczestników we własnym zakresie. 

Koszty uczestnictwa tylko w wykładach: 700,-zł/os opłata obejmuje udział, wraz z zapewnieniem obiadu. 
 
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 terminie do 29 kwietnia 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 proszę o kontakt z Mariuszem Grzesicą (tel. +48 517 404 043) lub 

Aleksandrem Sobotą (tel. 509 442 997). 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 
Prezes Tomasz Wawrzonek 


