Skrót PROTOKOŁU Nr 4 / 2011 z zebrania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia InŜynierów Techników
Komunikacji w Warszawie dnia 25 maja 2011r.
Przewodniczący zebrania Prezes Oddziału SITK w Warszawie – mgr inŜ. Wojciech Wojtysiak
Kol. Waldemar Lasek przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy z Kołami i Klubami.
Kol. Jerzy Materna poinformował, Ŝe Koła Sekcji Kolejowej spotykają się systematycznie. Ponadto zwrócił się
z prośbą o dofinansowanie wycieczki organizowanej przez Klub Międzyzakładowy przy PKP PLK S.A. Centrum
Diagnostyki.
Ze względu na trudną sytuację finansową, Zarząd Oddziału nie jest obecnie w stanie dofinansować członków Klubu.
Kol. Andrzej Zajączkowski poruszył sprawę stale zmniejszającej się liczby czynnych członków Koła Seniorów i zwrócił
się z apelem, aby seniorzy - członkowie Klubu Warszawskiego przenieśli się do Koła Seniorów. Drugą, istotną
trudnością jest jeszcze to, Ŝe Koło Seniorów nie posiada pełnego Zarządu, (brak prezesa, a jego obowiązki pełni
tymczasowo kol. L. Jakubowski).
Członkowie Koła Seniorów zwrócili się z prośbą, aby zmienić nazwę z Koła na Klub Seniorów. Propozycja ta została
przyjęta. Zarząd Oddziału w głosowaniu jawnym podjął uchwałę zmiany nazwy Koła Seniorów na Klub Seniorów. W
załączeniu Uchwała nr 1/2011.
Przewodniczący Sekcji Drogowo - Mostowej Kol. Marek Rolla poinformował, Ŝe działalność sekcji będzie
przedstawiona na następnym zebraniu.
Kol. Jerzy Materna zaproponował na przewodniczącego Sekcji Kolejowej Kol. Ireneusza Jasińskiego. Na następnym
zebraniu będzie przestawiona działalność Sekcji.
Kol. Stefan Sarna poinformował, Ŝe na konkurs w 2010 r. wpłynęły tylko dwie prace dyplomowe: praca Pani Anny
Strachockiej – „Funkcjonowanie stref płatnego parkowania w duŜych miastach. Zagadnienia organizacyjno –
finansowe” - otrzymała I-sze miejsce, a praca Pana Juliusza Karolaka – „Problemy integracji urządzeń sterowniczych
na stanowiskach pracy dyŜurnego ruchu” - została wyróŜniona.
Dyplomy zostaną wręczone na zebraniu z Prezesami Kół.
Do chwili obecnej nie wpłynęły jeszcze Ŝadne prace dyplomowe na konkurs 2011r. NaleŜałoby przeanalizować, czy
terminy zgłoszeń prac na konkurs są właściwe, poniewaŜ na kaŜdej Uczelni - obrony prac są w róŜnych terminach.
Sprawę wyjaśni i zaproponuje ewentualne zmiany do Regulaminu Konkursu kol. S. Sarna
Ustalono, Ŝe Kol. Marcin Bednarczyk będzie umieszczał na stronie internetowej aktualne informacje otrzymane z Kół
i Sekcji za pośrednictwem Oddziałowego Zespołu Redakcyjnego.
W związku z powyŜszym powołany zostaje Zespół Redakcyjny, w osobach:
1) Kol. Joanna Poszepczyńska – przewodnicząca zespołu Redakcyjnego, sterująca pracą Zespołu i przygotowująca
materiały ogólne z działalności Oddziału,
2) Kol. Czesław Wrotek – serwis materiałów o działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa,
3) Kol. Adam Kotuszewski – komunikaty o Forum i innych organizowanych spotkaniach.
Zespół Redakcyjny powinien czerpać równieŜ informacje o działalności Sekcji, Kół i Klubów
Kol. Edward Szmajdowicz wskazał cel, jaki powinien zostać osiągnięty poprzez rozbudowę Oddziałowej strony
internetowej poprzez publikacje:
1. informacje o Forum (powiadomienia o najbliŜszych spotkaniach i krótkie omówienie tematyki z odbytych Forum)
2. aktualności z Ŝycia Oddziału – w oparciu o protokoły z zebrań Zarządu i Prezydium i inne dokumenty,
3. komunikaty o mających nastąpić spotkaniach i ze spotkań technicznych, o konferencjach, sympozjach itp
4. informacji o działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno – Ekonomicznych oraz o rzeczoznawcach
branŜowych, którzy mogą wykonywać m.in. ekspertyzy, opinie, projekty,
5. inna tematyka związana z organizacją i działalnością Oddziału i Stowarzyszenia (np. Struktura Oddziału, skład
Zarządu, Sekcji, Praca Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, w którego pracach
uczestniczą koledzy z naszego Oddziału, praca Klubów itp).
Ze względu na nieobecność skarbnika Oddziału Kol. Jerzego Mastalerczuka, aktualną sytuację finansową Oddziału,
w oparciu o materiał przygotowany przez Główną Księgową Oddziału i Sekretariat Oddziału przedstawił Prezes
Oddziału Kol. Wojciech Wojtysiak.
Kol. Wojciech Wojtysiak zwrócił uwagę na trudną obecnie sytuację finansową, gdyŜ stałe minimalne wydatki
miesięczne są wyŜsze od przychodów miesięcznych.
Szczegółowe omówienie finansowe przestawi Skarbnik Oddziału na następnym zebraniu,
Kol. Andrzej Zajączkowski zaproponował, aby przewodniczący sekcji wytypowali kandydatów do wyróŜnień.
Zarząd Oddziału przyjął propozycję Kol. Andrzeja Zajączkowskiego, aby wznowić przekazanie Wniosków
o przyznanie Odznaki Honorowej NOT z Diamentem dla Kol. Wojciecha Wojtysiaka i Kol. Adama Kotuszewskiego.
Kol. Edward Szmajdowicz przypomniał o niewykorzystanych moŜliwościach występowania dla naszych członków
SITK Oddziału w Warszawie o wyróŜnienia ich za pracę społeczną i zawodową – odznaczeniami resortowymi
i państwowymi.
Zarząd Oddziału zaakceptował wniosek Kol. Wojciecha Wojtysiaka w sprawie uzupełnienia składu Komisji WyróŜnień
o Kol. Adama Kotuszewskiego.
Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, Ŝe w czerwcu br. odbędzie się spotkanie Forum n.t. „Modernizacji trasy Armii
Krajowej do parametrów trasy ekspresowej na odcinku od ul. Modlińskiej do Marek”.
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