Skrót PROTOKOŁU Nr 6 / 2011 z zebrania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Techników
Komunikacji w Warszawie dnia 14 września 2011r.
Przewodniczący zebrania Prezes Oddziału SITK w Warszawie – mgr inż. Wojciech Wojtysiak
Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, że przeprowadził rozmowę z Prezesem Izby Gospodarczej Komunikacji
Miejskiej Panem Adamem Karolakiem odnośnie możliwości przystąpienia Oddziału Warszawskiego do Izby, która
istnieje od 1991r i kontynuuje tradycje współpracy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, realizowanej wcześniej w
ramach innych organizacji.
IGKM jest organizacją dobrowolną, działającą na podstawie Ustawy z dnia 30.05.89r o izbach gospodarczych.
Utrzymuje się ze składek członkowskich, a także z prowadzonej działalności gospodarczej. W sumie zrzeszonych
w Izbie jest ponad 210 członków.
W czasie dyskusji stwierdzono, że bardzo cennym jest specjalizowanie naszej działalności w dziedzinie komunikacji
miejskiej. Zastanawiano się, czy wartość dodana będzie konsumowana przez nasz Oddział. Informacje odnośnie, co
dzieje się w komunikacji w Polsce można uzyskać przez internet.
Po dalszym rozeznaniu - czy i na jakich warunkach jest możliwość współpracy w danym temacie (pod dwoma
szyldami) - przygotujemy propozycje tematów, które nas interesują, a na następnym zebraniu Zarządu przedstawiony
zostanie list intencyjny
Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, że Oddział Warszawski rezygnuje z organizowania konferencji z uwagi na to,
że podobną tematycznie konferencję organizuje SITK Oddział w Radomiu.
Informacja dot. organizowanych konferencji:
a) „Dzień bez samochodu” – 23.09.2011r.
Kol. Waldemar Lasek poinformował, że:
będą 3 sesje
zostanie wygłoszonych 7 referatów
panel dyskusyjny poprowadzi prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski
b) „Rozwiązania komunikacyjne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” – 11.10.2011r.
Kol. Stefan Sarna poinformował, że:
będą 2 sesje
zostanie wygłoszonych 5 referatów
c) „Nowe technologie w łączności bezprzewodowej” – 25.10.2011r.
Kol. Czesław Wrotek poinformował, że Krajowa Rada Lotnictwa i Stowarzyszenie Twórców Aeronautyki i Jej
Rozwoju we współpracy z Międzynarodową Grupą ATDI – Polska zwrócili się do Oddziału Warszawskiego
o zorganizowanie Seminarium Naukowo – techniczne. Ustalono, że będą dwie sesje, podczas których odbędą się
3 prezentacje firmy ATDI i 2 prezentacje polskie.
Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, że dnia 08.07.2011r. odbyło się w trybie pilnym specjalne zebranie, które
zostało zwołane z uwagi na otrzymanie z Urzędów Celnych zastrzeżenia odnośnie wykonywanych ekspertyz przez
naszego rzeczoznawcę Piotra Trzaski.
Kol. Leszek Mikołajków, (przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału) przedstawił zebranym informacje
opracowaną na podstawie dokumentów otrzymanych od Kol. Czesława Wrotka – Dyrektora Ośrodka
Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno - Ekonomicznych o wykonywanych ekspertyzach samochodowych przez Piotra
Trzaskę. Wyceny były wykonywane na firmowych drukach SITK naszego Oddziału, bez naszej wiedzy w sposób
nielegalny. Ekspertyzy te sporządzane były poza Stowarzyszeniem i nie były zarejestrowane ani rozliczane przez
Ośrodek O/W. Dla zahamowania powyższej działalności zostało wysłane stosowne pismo do Piotra Trzaski
zabraniające mu tej nielegalnej działalności. Odpis pisma skierowano do Urzędu Celnego.
Jednocześnie przygotowano Wniosek do Sądu Koleżeńskiego o zajęcie się tą sprawą. Na Zebraniu Zarządu, Kol.
Leszek Mikołajków poprosił o zmianę motywacji tego wniosku uwzględniając odpowiednie ustępy Statutu i regulaminu
pracy Sądu Koleżeńskiego.
Sprawa ta będzie omawiana na następnym posiedzeniu Zarządu gdzie przedstawiona zostanie nowa propozycja
treści wniosku.
Kol. Adam Kotuszewski zaapelował o przygotowanie danych (rodzaj odznaczenia i data jego przyznania) w celu
wypełnienia listy, którą na następne Zebranie sporządzi Biuro Zarządu. Umożliwi to sporządzenie odpowiednich
wniosków do Komisji Odznaczeń
Ustalono termin zebrania z prezesami Kół na dzień 16 listopada 2011r. o godz. 16.00 w sali Prezydialnej.
Terminy wycieczek technicznych:
* na dworzec lotniska – 05.10.br.
* na budowę Mostu Północnego –- termin będzie ustalony w najbliższym czasie
* na budowę stadionu– termin zawieszony
Kol. Wojciech Wojtysiak poinformował, że w najbliższym czasie odbędą się dwa Fora:
- dniu 29 września br. nt. „Analizy organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze
m .st. Warszawy”
- w dniu 27 października br. nt. „ „Problemy ruchu pieszego w Warszawie”
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Kol. Radosław Żołnierzak poinformował, że w wyniku przeprowadzonych spotkań Komisji ds. Współpracy z Kołami
i Klubami należy wywnioskować, że każde Koło czy Klub zainteresowany jest swoją działalnością. Na zebraniu w dniu
16 listopada br. gdzie będą uczestniczyć Prezesi Kół i Klubów należy omówić sprawę, czy i w jaki sposób będziemy
dalej dążyć do integracji środowiska Stowarzyszenia. Odpowiednie wystąpienie dyskusyjne powinna przygotować
Komisja ds. Współpracy z Kołami (Klubami).
Kol. Jerzy Jarzyna poinformował, że Wojskowa Akademia Techniczna z okazji 60-lecie swojego istnienia, w dniu 30
czerwca br na poligonie uczelni odbył się piknik, w którym udział wzięli naukowcy z WAT, a także przedstawiciele
instytucji, które z Akademią współpracują.
Kol. Adam Kotuszewski przekazał informację, że na połowę listopada br. przygotowywana jest uroczystość
60-ciolecia Metroporojektu Celowym byłoby, by Oddział Warszawski SITK włączył się w organizację tej uroczystości.
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