
Informacja o pracy Ośrodka Rzeczoznawstwa  i Komisji Zleceń 
 
SITK Oddział w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą przez Ośrodek 
Rzeczoznawstwa i Usług Techn.-Ekonomicznych umoŜliwiającą finansowanie 
wydatków statutowych 
Jednym z waŜniejszych celów Ośrodka jest pozyskiwanie zleceń aby wypełniać swoją 
funkcję. 
W związku powyŜszym nowo wybrany Zarząd Oddziału SITK powołał Komisję ds. 
pozyskiwania zleceń. Komisja ukonstytuowała się w składzie 6-osbowym z 
przewodniczącym i członkami róŜnych branŜ.  
Powołana przez Zarząd Oddziału SITK w Warszawie Komisja ds. pozyskiwania 
Zleceń ma w szczególności opracowywać metodykę pozyskiwania zleceń dla Ośrodka 
Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych.   
Posiedzenia Komisji Zleceń odbywają się w kaŜdy wtorek miesiąca nieparzystego. 
Odbyło się dotychczas 5 posiedzeń. Opracowany został  przez Komisję projekt 
/wzorzec/ referencji dla zleceniodawców dla których wykonano i wykonuje się 
ekspertyzy. . 
W ramach wypracowywania metod  dotyczących pozyskiwania zleceń .opracowane 
zostało pismo/ oferta / i rozesłane do Prezesów i Dyrektorów waŜniejszych firm 
transportowych  obejmujących drogownictwo i kolejnictwo .o treści: 
 
„SITK RP Oddział w Warszawie przedstawia Państwu następującą ofertę: 
 
Oddział Warszawski powstał w 1946r., aktualnie posiada 440 członków zrzeszonych 
w. 26..kołach zakładowych. Stowarzyszenie nasze zawsze było aktywne przy 
podejmowaniu 
dla naszego regionu waŜnych decyzji związanych z rozwojem transportu kolejowego i 
drogowego oraz aktów prawnych w tym zakresie o zasięgu krajowym. Oddział nasz 
poprzez 
posiadany Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych wykonuje od 
wielu lat usługi projektowe i inne opracowania na rzecz rozwoju transportu kolejowego i 
drogowego. Prace te obejmują: koncepcje, studia, projekty budowlane i techniczne, 
materiały 
przetargowe, ekspertyzy, wyceny taboru, opinię oraz przeprowadza szkolenia 
techniczne. Ośrodek zapewnia wysoką jakość i terminowość opracowań poprzez wielu 
wysokokwalifikowanych, doświadczonych rzeczoznawców wszystkich specjalności oraz 
współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi i wyŜszymi uczelniami. 
 Na szeroki wachlarz oferty składają si ę opracowania w zakresie: 
-Budownictwa komunikacyjnego 
-Obiektów inŜynierskich w tym drogowych i mostowych 
-Elektroenengetyki i sieci trakcyjnej 
-Układów kolejowych (linie i stacje kolejowe) 
-InŜynierii ruchu kolejowego 
-Pojazdów szynowych 
-Automatyki i telekomunikacji 
-Ekspertyz i opinii 
-Szkoleń technicznych 



Opracowania te wykonywane są techniką komputerową przy pomocy programów o 
standardzie europejskim. Projekty spełniają wymagania europejskie,przepisy prawa 
budowlanego oraz obowiązujące przepisy resortowe. 
Przedkładając powyŜszą ofertę Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Warszawskim 
SITK RP liczy na współpracę z Państwem w formie zleceń z wolnej ręki wyŜej podanego 
zakresu.. Środki z opracowań umoŜliwią Oddziałowi spełnienie wszystkich funkcji 
statutowych wobec członków .naszego Stowarzyszenia a kaŜde otrzymane zlecenie 
stanowić będzie formę pomocy dla umocnienia Oddziału w technicznej działalności”. 
 
Rok 2011 jest dla Ośrodka Rzeczoznawstwa rokiem trudnym tak jak dla wielu innych 
jednostek prowadzących taką działalność gospodarczą. Ośrodek stara  się jednak nie 
dopuszczać do drastycznego spadku zleceń lecz je dalej pozyskiwać  na drodze 
róŜnych przedsięwzięć, które pozwoliłyby osiągnąć wpływy na poziomie lat 
ubiegłych. Podjęli śmy wspólnie z Komisja Zleceń uruchomić stałe otrzymywanie 
informacji od firmy biznesowej  o aktualnych przetargach wg  określonego klucza  
umoŜliwiającego nam realizację danej oferty przetargowej ewentualnie realizacji tego . 
zadania wspólnie z firmą, która wygrała przetarg przy udziale naszych 
rzeczoznawców. Podejmujemy działania w kierunku organizowania kursów 
zawodowych, Ośrodek nawiązał współpracę  z Mazowiecką Jednostką wdraŜania 
Projektów Unijnych . Powiększamy dalej bazę rzeczoznawców dla realizacji 
zgłaszanych prac. 


