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Z A P R O S Z E N I E 

 

Szanowni Państwo, 

Trudności obsługi transportowej Warszawy i jej aglomeracji oraz innych rejonów Mazowsza 

narastają z roku na rok. Konieczne stają się odpowiednie rozwiązania techniczne  i organizacyjne 

niwelujące negatywne skutki ( jak korki, hałas, spaliny, wypadki, opóźnienia w dostawach towarów) 

w funkcjonowaniu systemów transportowych realizujących przewozy ludzi i towarów, a więc je 

usprawniające. Decyzja o organizacji EURO 2012 m.in. w Warszawie jest bez wątpienia wyzwaniem 

skierowanym do specjalistów transportu wszystkich branż, któremu musimy sprostać.  

W związku z powyższym Zarząd Oddziału wspiera działania zmierzające w kierunku 

rozwiązywania problemów transportowych Warszawy i Mazowsza. Jednym z takich działań będzie 

organizowanie corocznego konkursu obronionych prac dyplomowych uczelni warszawskich i 

znajdujących się w  innych miastach Mazowsza, wykonanych w konkretnym roku.  

Tematyka prac dyplomowych kierowanych do konkursu powinna dotyczyć poszczególnych 

dziedzin transportu i odnosić się do zagadnień zarówno natury technicznej jak ekonomicznej oraz 

społecznej, wymienionych w załączonym regulaminie konkursu. Oceny prac wg ustalonych kryteriów 

dokonana komisja konkursowa, która wyselekcjonuje prace, które otrzymają nagrody pieniężne. 

Uroczyste wręczenie nagród na specjalnie zaaranżowanym spotkaniu w gronie zainteresowanych 

przedstawicieli uczelni i dyplomantów nastąpi w terminie do 15 czerwca każdego roku.  

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z pozytywną reakcją środowisk akademickich i 

będzie odebrana jako przejaw dobrej praktyki w rozwiązywaniu faktycznych problemów 

transportowych stolicy i Mazowsza. Dodatkowe informacje można będzie znaleźć na naszej stronie 

internetowej: www.sitkow.hg.pl 

 

Z wyrazami szacunku  

Prezes Oddziału SITK w Warszawie 

Wojciech Wojtysiak 

 
 


