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Skrót PROTOKOŁU Nr 1 / 2011 z zebrania Prezydium Od działu Stowarzyszenia In Ŝynierów 
Techników Komunikacji w Warszawie dnia 26 stycznia 2011r. 

Przewodniczący zebrania Prezes Oddziału SITK w Warszawie – mgr inŜ. Wojciech Wojtysiak.  

Kol. Wojciech Wojtysiak wręczył Odznakę „Przyjaciel Zabytków Transportu” Kol. Kazimierzowi Szumielewiczowi, 
która została nadana przez Zarząd Krajowy SITK na wniosek Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków 
Transportu 

Podczas zebrania były omawiane sprawy związane z przygotowaniem zebrania sprawozdawczego z działalności 
Oddziału w 2010 r. 

Ustalono: 
- termin zebrania sprawozdawczego z działalności Oddziału w 2010r. na dzień 24 marca 2011r. 
- osoby odpowiedzialne za opracowanie sprawozdania: Kol. Adam Kotuszewski, Kol. Joanna Poszepczyńska 

oraz Kol. Barbara Wrzalik.  

Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, Ŝe dnia 18 stycznia 2011 r. została podpisana z Miastem Stołecznym 
Warszawy Umowa - odnośnie zorganizowania przez SITK Oddział w Warszawie 10 posiedzeń „Warszawskiego 
Forum Dyskusyjnego nt. Komunikacji w m.st. Warszawie i w obszarze Metropolitarnym m.st. Warszawy”. 

Ustalono dwa pierwsze terminy i tematy: 
- 27 stycznia 2011r. - „Pasy tramwajowo – autobusowe na sieci tramwajowej Warszawa – potrzeby i moŜliwości” 
- 24 luty 2011r. – „Koncepcja przebudowy ul. Puławskiej na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy do 

Doliny SłuŜewieckiej”. 

Urząd Miasta st. Warszawy zaproponował następujące dalsze tematy: 
- „Organizacja funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze Warszawy – stan obecny i wskaźniki 

integracji” 
- „Metoda cyklicznego szacowania przewozów pasaŜerskich w transporcie zbiorowym organizowanym przez 

ZTM” 
- „Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy” 
- „Studium obsługi komunikacyjnej wschodniego obszaru dzielnicy Białołęka” 
- „Projekt modernizacji Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej” 
- „Dostosowanie miejskiego układu drogowego do planowanego do budowy wylotu drogi S7 w kierunku 

Gdańska” 

Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, Ŝe w Łodzi w dniu 24 - 25 maja 2011r. odbędzie się sesja finalna XXIV 
Kongresu Techników Polskich, który został zainaugurowany w Poznaniu w dniu 8 czerwca 2010r. podczas VII 
Forum InŜynierskiego.  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Janusz Dyduch został zobowiązany do przedstawienia tematów  
i problemów związanych z transportem oraz zanikającą rangę inŜyniera w zuciu społecznym i gospodarczym Kraju. 

Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, ze dnia 8 lutego 2011r. odbędzie się potkanie z Prezesem Zarządu 
Krajowego SITK Antonim Szydło i przedstawił spis proponowanych tematów, które powinny być poruszone na 
spotkaniu Wszyscy uczestnicy otrzymali treść tematów i zaakceptowali przedłoŜoną tematykę.  

Ustalono, Ŝe w zebraniu będą uczestniczyć członkowie Zarządu, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz 
Prezesi Oddziału Ciechanowskiego i Radomskiego.  

Kol. Waldemar Lasek przedstawił problemy poruszane na spotkaniu z przedstawicielami Koła Seniorów  

Kol. A. Zajączkowski zobowiązany został do opracowania, w formie projektu Uchwały Zarządu Oddziału, 
przyznanych przez Oddział przywilejów dla członków Koła Seniorów, które to przywileje powinny zachęcić do 
zgłaszania przynaleŜności i udziału w pracach tego ogólno-warszawskiego Koła tych, którzy ukończyli 70 rok Ŝycia 
i nie pracują juŜ czynnie zawodowo.  

Kol. Stefan Sarna poinformował, Ŝe konkurs na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu i komunikacji  
z 2010r. zostanie rozstrzygnięty w I kwartale 2011r. 

Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, Ŝe opracowana nowa strona internetowa Oddziału SITK powinna być 
uaktualniana na bieŜąco, a administratorem tej strony zostaje członek Zarządu Kol. Marcin Bednarczyk. 
Zaproponowane nowe Logo Oddziału będzie do akceptacji na zebraniu sprawozdawczym z Prezesami Kół / 
Klubów.  

Kol. Andrzej Zajączkowski poinformował, Ŝe 24 stycznia 2011r. odbyło się Plenarne Zebranie Członków Krajowego 
Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, na którym zostały wręczone przyznane Odznaki „Przyjaciel 
Zabytków Transportu” Kol. Irenie DrąŜkiewicz i Kol. Łukaszowi Derylak.  

Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, Ŝe członkowie Oddziału są zainteresowani udziałem w wycieczce na teren 
budowy Stadionu Narodowego. NaleŜałoby zwrócić się do Kol. Jerzego Jarzyny o pomoc w organizacji tego 
spotkania. 

Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, Ŝe Oddział SITK w Warszawie oraz Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej 
jest współorganizatorem V Konferencji Naukowo - Techniczna „Miasto i Transport”, która odbędzie się dnia  
02 marca 2011 r. na Politechnice Warszawskiej pod hasłem „Nowoczesna Komunikacja Autobusowa”. Osoby 
chętne do udziału w konferencji mogą zgłaszać się do sekretariatu Oddziału celem otrzymania bezpłatnego 
zaproszenia. 


