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Skrót PROTOKOŁU Nr 5 / 2011 z zebrania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Techników 
Komunikacji w Warszawie dnia 29 czerwca 2011r. 
 
Przewodniczący zebrania Prezes Oddziału SITK w Warszawie – mgr inż. Wojciech Wojtysiak 
 
Kol. Czesław Wrotek omówił działalność Ośrodka. W przedstawionej działalności została poruszona sprawa dot. 
trudnej sytuacji w realizacji założonego planu przez Ośrodek. W związku z powyższym Kol. Stefan Sarna przygotuje 
pismo dot. problemu uzyskiwania zleceń celem przedstawienia tego zagadnienia na Radzie Prezesów Oddziałów. 
 
Zaakceptowany został uaktualniony „Regulamin Klubu Seniorów”  Oddziału SITK  w Warszawie 
 
Kol. Stefan Sarna poinformował, że termin ustalony składania prac na konkurs na koniec marca jest terminem 
prawidłowym dla prac złożonych w poprzednim roku.  
Po wakacjach zostaną wręczone dyplomy i książki na zebraniu z Prezesami Kół. 
 
Wstępnie ustalono następujące terminy wycieczek: 
- na dworzec lotniska - na jesieni 
- na budowę Mostu - Północnego - ok. 10 października 
- na budowę stadionu – termin będzie ustalony w najbliższym czasie 
 
Kol. Wojciech Wojtysiak poprosił Kol. Waldemara Laska, który jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego 
konferencji o przedstawienie informacji. 
Termin - 23 listopada 2011r. 
Temat konferencji „Plany transportowe w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury” 
Przewodniczący konferencji – prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski 
Skład Rady Konsultacyjno – Naukowej i Komitetu Organizacyjnego – w terminie późniejszym 
Planuje się 6 referatów – tematy będą opracowane w terminie późniejszym 
Opłata konferencyjna – 500zł + WAT 

 
Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, że 30 czerwca odbędzie się Forum „Modernizacja trasy Armii Krajowej do 
parametrów trasy ekspresowej na odc. od. ul. Modlińskiej do Marek” 
Na następnym forum planuje się wygłoszenie referatu dot. węzłów przesiadkowych, które odbędzie się we wrześniu. 

 
Kol. Marcin Bednarczyk poinformował, że jest możliwe korzystanie z nowej usługi - automatycznego rozsyłania maili 
do zainteresowanych osób. Osoba chcąca otrzymywać informacje o naszej działalności wchodzi na stronę 
www.sitkow.hg.pl/lists/ i tam pozostawia swojego maila. W mailach możemy informować osoby zainteresowane o 
temacie najbliższego forum, lub innych istotnych rzeczach.  
Jeśli chodzi o współpracę z przedstawicielami sekcji i zamieszczanie ich propozycji na stronie proponuje 
zamieszczanie informacji w postaci PDF. Nie ogranicza to w żaden sposób twórców, co do formy i treści przekazu, a 
mi daje szybką możliwość wprowadzenia informacji na stronę.  

Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, że Kol. Ireneusz Jasiński wyraża zgodę na kandydowanie na 
przewodniczącego sekcji kolejowej. Wszyscy obecni na zebraniu zaakceptowali wybór w/wym kandydata. 

Kol. Waldemar Lasek poinformował, że w Instytucie Kolejnictwa w poniedziałek (27.06.br) odbyło się spotkanie 
przewodniczącego Komisji Współpracy z Kołami i Klubami Kol. Radosława Żołnierzaka z członkami Koła Instytutu.  
Na spotkaniu z prezesami Kół i Klubów będzie omawiana sprawa integracji środowiska technicznego.   
 


