




  

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego Roku 2021 

wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia życzymy 
wszelkiej pomyślności w realizacji własnych planów i zamierzeń, 

dobrego zdrowia, dużo spokoju, 
radości oraz udanego świątecznego wypoczynku 

w gronie najbliższych i przyjaciół.

Zarząd Oddziału 
i Redakcja Informatora
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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

W kalendariach nie zostały ujęte konferencje, seminaria, prelekcje i wyciecz-
ki odwołane z powodu pandemii. Wydarzenia te odbędą się w innych terminach.

Wrzesień 2020
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
21-25 

września
15 .00 – 
20 .00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

28 
września 16 .30 Seminarium nt .: „Potrzeby transportowe w czasach 

pandemii” z wykorzystaniem platformy Webex
S.Puławska - 
Obiedowska

Październik 2020
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

02 
października 10 .30

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 na 
Politechnice Krakowskiej za pośrednictwem transmisji 
online

J .Majerczak

05 
października 17 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 

NOVKOL 2020 na platformie Webex
J .Majerczak, 
J.Mrowińska

06 
października 10 .00 Spotkanie Krajowego Klubu Seniora z okazji 25-lecia 

jego istnienia
J.Bąkowski,
J .Magrysz

06 
października 16 .00 Prelekcja z serii „Po kolei o kolei” w siedzibie Oddziału 

i na platformie Webex J .Hydzik

07-08 
października  Konferencja Drogowo-Mostowa nt .: „Warunki 

gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” B .Toporska

09 
października 11 .30 Spotkanie z przedstawicielem firmy budowlanej 

w sprawie remontu ogrodzenia
M.Błeszyński, 
J.Mrowińska

10 
października 08 .00 Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych 

w Krakowie
J.Mrowińska, 
A .Karpierz

11 
października 8 .15 Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych 

w Krakowie
J.Mrowińska, 
A .Karpierz

12 
października 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału na platformie Webex J .Majerczak, 

J.Mrowińska
19 

października 17 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
NOVKOL 2020 na platformie Webex

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

19 
października 20 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 

NOVDROG 2021 na platformie Webex
B .Toporska, 
J.Mrowińska
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26 
października  Dekorowanie grobów Zmarłych Członków 

Stowarzyszenia na Cmentarzu Rakowickim

M.Błeszyński, 
G .Dyrkacz, 

J.Mrowińska, 
A .Reszczyk

Listopad 2020
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

03 listopada 16 .00 Prelekcja z serii „Po kolei o kolei” w siedzibie Oddziału 
i na platformie Webex J .Hydzik

04 listopada 17 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
NOVKOL 2020 na platformie Webex

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

05 listopada 16 .30
Ogłoszenie wyników Konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową w dziedzinie transportu na platformie 
Webex

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

09 listopada  Przekazanie planu działań Oddziału na I kwartał 2021 
roku do MOIIB biuro

09 listopada 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału na platformie Webex J.Mrowińska, 
J .Majerczak

16 listopada 17 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
NOVKOL 2020 na platformie Webex

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

18-20 
listopada  X Kongres Kolejowy online J .Majerczak 

27 listopada 17 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
NOVKOL 2020 na platformie Webex

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

Grudzień 2020
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
01 grudnia 16 .00 Prelekcja „Po kolei o kolei” online na platformie Webex J .Hydzik

02 grudnia 9 .30
XIX Konferencja „Nowoczesne technologie i systemy 
zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2020” 
online na platformie Zoom

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

07 grudnia 16 .00 Zebranie Zarządu Oddziału J .Majerczak, 
J.Mrowińska

09 grudnia 20 .30 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
NOVDROG 2021 na platformie Webex

B .Toporska, 
J.Mrowińska

14 grudnia Uroczyste posiedzenie Rady Krajowej SITK RP J .Majerczak,
W .Starowicz

15 grudnia 16 .30 Spotkanie Gwiazdkowe Oddziału J .Majerczak, 
J.Mrowińska

16 grudnia Spotkanie Bożonarodzeniowe członków Koła w Mota-
Engil Central Europe S .A . B .Toporska

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 października 2020 r. 
(na platformie Webex):
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 7(26)/2020 z posiedzenia w dniu 14 września 2020 r. przepro-
wadzonego online drogą elektroniczną. Poinformowano o realizacji 
postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził kandy-
daturę kol. Ewy Rechul do Medalu im. Henryka Komorowskiego.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o wsparciu świątecznej akcji charytatywnej Fundacji „Pomóż i Ty” 
kwotą 99 zł.

§	Poinformowano o stanie przygotowań do XIX konferencji „Nowo-
czesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 
NOVKOL 2020” (Zakopane 02 – 04 grudnia 2020 r .) oraz III ogól-
nopolskiej konferencji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, 
budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów” NOVDROG`21 (Niepołomice, 11 i 12 marca 2021 r.).

§	Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała o przebiegu semi-
narium nt .: „Potrzeby transportowe w czasach pandemii” zorgani-
zowanym online przez Koło przy Politechnice Krakowskiej. Prelegen-
tem był dr inż. Marek Bauer. 

§	Poinformowano o przebiegu prelekcji KKMHiZT „Po kolei o kolei”, 
która odbyła się w sposób hybrydowy w Sali Kominkowej w siedzibie 
Oddziału przy ul. Siostrzanej w dniu 06.10.2020 r.

§	Kol. Marek Błeszyński przedstawił działania podjęte w sprawie prac 
związanych z remontem ogrodzenia posesji. Omówiono kolejne etapy 
związane z zagospodarowaniem posesji.

§	Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu uroczystości ogłoszenia wyni-
ków konkursu na najlepsze prace dyplomowe za rok 2019 w formie on-
line oraz o zorganizowaniu spotkania gwiazdkowego Oddziału w for-
mie online .
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§	Członkowie Zarządu omówili działania podejmowane przez nich w za-
kresie przydzielonych zadań.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął prof. Piotra 
Kisielewskiego do Koła przy Politechnice Krakowskiej. 

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy 
członków kol. Mieczysława Buksika z Krakowskiego Koła Kolejarzy.

§	Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o podjęciu corocznej akcji 
upamiętnienia zmarłych Członków i Przyjaciół SITK. W okresie przed 
Zaduszkami przedstawiciele Oddziału odwiedzą i udekorują Ich groby.

§	Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o zorganizowaniu kursu 
(wrzesień br.) i egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych (paź-
dziernik br .) .

§	Prezes Józefa Majerczak poinformowała o wniosku Komisji Wyborczej 
FSNT NOT w sprawie zgłaszania kandydatów do władz Federacji.

§	Zarząd podjął decyzję o zakupie jednego egzemplarza Monografii Pio-
tra Stanisława Drzewieckiego (Wydawnictwo NOT).

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 9 listopada 2020 r. 
(na platformie Webex):
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 8(27)/2020 z posiedzenia w dniu 12 października 2020 r. prze-
prowadzonego online drogą elektroniczną. Poinformowano o realizacji 
postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

§	Poinformowano o stanie przygotowań do XIX konferencji „Nowo-
czesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 
NOVKOL 2020” (02 grudnia 2020 r .), III ogólnopolskiej konferen-
cji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksplo-
atacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NO-
VDROG`21 (Niepołomice, 11 i 12 marca 2021 r.) oraz konferencji 
naukowo – technicznej nt .: Aktualne problemy publicznego trans-
portu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2021 planowa-
nej na wiosnę 2021 roku.

§	Poinformowano o przebiegu uroczystego spotkania z uczestnikami 47 
edycji „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dzie-
dzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa”, które 
odbyło się zdalnie w dniu 5 listopada 2020 r. na platformie Webex. 
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W czasie spotkania ogłoszono wyniki konkursu we wszystkich katego-
riach i przekazano informację o nagrodach dla laureatów, które wysłane 
zostaną do nich pocztą.

§	Prezes Józefa Majerczak poinformowała, że w Biuletynie MOIIB 
w Krakowie ukazał się artykuł pt.: Bez dróg nie ma rozwoju. Rozmowa. 
Mgr inż. Andrzej Kollbek ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie o kondycji 
stowarzyszenia, Ernestach, czyli komunikacyjnych „Oskarach”, inwe-
stycjach transportowych w regionie i wpływie pandemii na budowę tras 
drogowych i kolejowych. Prezes Oddziału wraz z Członkami Zarządu 
pogratulowała kol. Andrzejowi Kollbekowi ukazania się tak ciekawe-
go, obszernego tekstu w Biuletynie – to ważne wydarzenie dla Oddzia-
łu.

§	Prezes Józefa Majerczak poinformowała, że została powołana do pracy 
w Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia kolejowe .

§	Poinformowano o przebiegu prelekcji KKMHiZT nt .: „Po kolei o ko-
lei”, która odbyła się w sposób hybrydowy w Sali Kominkowej w sie-
dzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej w dniu 03.11.2020 r. W prelekcji 
uczestniczyło 14 osób.

§	Kol. Marek Błeszyński przedstawił efekt działań podjętych w sprawie 
dalszych prac związanych z zagospodarowaniem posesji Oddziału.

§	Zarząd omówił sprawy związane z organizacją spotkania gwiazdkowe-
go Oddziału w formie online w grudniu br.

§	Zarząd omówił sprawę zgłoszenia kandydata z Oddziału do prac w Ko-
misji Statutowej SITK .

§	Pani Prezes przekazała informację, że w terminie do 10.12.2020 r. moż-
na zgłaszać kolejne propozycje do planu wydarzeń Oddziału na rok 
2021 .

§	Zarząd przedyskutował sprawę zaprojektowania statuetki Oddziału, 
Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz podejmie dalsze działania w tej sprawie.

§	Członkowie Zarządu omówili działania podejmowane przez nich w za-
kresie przydzielonych zadań.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
nowego członka kol. Jakuba Dyrcza do Koła przy Politechnice Kra-
kowskiej. Z listy członków Oddziału skreślono zmarłych w ostatnim 
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czasie Kolegów: Mariana Dudka, Janusza Kucharskiego i Jacka 
Michałowskiego.

§	Kol. Sabina Puławska – Obiedowska i Anna Reszczyk poinformowały, 
że podjęły w swoich Kołach akcję mającą na celu poprawę opłacalności 
składek, są już pierwsze efekty podjętych działań.

§	Poinformowano o podjęciu corocznej akcji upamiętnienia zmarłych 
Członków i Przyjaciół SITK. W okresie przed Zaduszkami przedstawi-
ciele Oddziału odwiedzili i udekorowali Ich groby zniczami, wiązanka-
mi i chorągiewkami z logo SITK. 

§	Przekazano informację na temat pisma otrzymanego od Prezesa SITK 
RP w sprawie kandydatury do wyborów w FSNT NOT .

§	Poinformowano o otrzymanym z Ministerstwa Infrastruktury piśmie 
w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ru-
chu drogowym. Przesyłanie uwag do projektu jest możliwe do 12 listo-
pada br .

§	Prezes Józefa Majerczak przekazała kol. Markowi Błeszyńskiemu po-
dziękowania za podjęte starania dla uzupełnienia Galerii Prezesów.

§	Poinformowano o otrzymanym piśmie z KR FSNT NOT w sprawie 
zmiany terminu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego .

§	Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu do objęcia patronatem 
I Konferencji nt .: Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące .

§	Poinformowano o otrzymanej odpowiedzi na przesłane gratulacje od 
Ministra Piotra Ćwika.

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 7 grudnia 2020 r. 
(na platformie Webex):
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 9(28)/2020 z posiedzenia w dniu 9 listopada 2020 r. przepro-
wadzonego online na platformie Webex . Poinformowano o realizacji 
postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

§	Poinformowano o przebiegu XIX konferencji „Nowoczesne technolo-
gie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2020” 
(02 grudnia 2020 r .) zorganizowanej zdalnie na platformie ZOOM .

§	Poinformowano o stanie przygotowań do III ogólnopolskiej konfe-
rencji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eks-
ploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” 
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NOVDROG`21 (Niepołomice, 11 i 12 marca 2021 r.) oraz konferencji 
naukowo – technicznej nt .: Aktualne problemy publicznego trans-
portu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2021 planowa-
nej na wiosnę 2021 roku. Rozważono możliwość zorganizowania obu 
konferencji online .

§	Poinformowano o zaplanowanym w dniu 14 grudnia br . uroczystym 
posiedzeniu Rady Krajowej SITK RP .

§	Kol. Marek Błeszyński przedstawił efekt działań podjętych w sprawie 
dalszych prac związanych z zagospodarowaniem posesji Oddziału.

§	Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z organizacją spotkania 
gwiazdkowego Oddziału w formie online w dniu 15 grudnia br. o godz. 
16 .30 na platformie WEBEX .

§	Pani Prezes przekazała informację, że w terminie do 10 grudnia br. (do 
godz. 15.00) można zgłaszać kolejne propozycje do planu wydarzeń 
Oddziału na rok 2021.

§	Zarząd przedyskutował przedstawione przez Wiceprezesa Grzegorza 
Dyrkacza projekty statuetki Oddziału i dokonał wstępnego wyboru.

§	Członkowie Zarządu omówili działania podejmowane przez nich w za-
kresie przydzielonych zadań.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
nowego członka kol. Krystiana Woźniaka do Koła przy Politechni-
ce Krakowskiej. Z listy członków Oddziału skreślono Kolegów: An-
drzeja Ścibiorskiego z Koła w ZUE S.A. oraz Stanisława Korszona 
i Wojciecha Góreckiego z Koła w MPK S.A.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie poparł wniosek 
Przewodniczącego Krakowskiego Koła Kolejarzy kol. Andrzeja Mutki 
o wystąpienie do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z pismem popierającym uratowanie zabytkowego odcinka kolei piasko-
wej. Wniosek będzie opracowany z pomocą działającego w Oddziale 
Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu.

§	Pani Prezes poinformowała o bardzo ciekawej prezentacji z konferencji 
kolejowej przygotowanej przez p . Sebastiana Motyla z PNUIK Kraków 
zachęcając do obejrzenia tego wartościowego materiału.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: Nowoczesne Technologie 
i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020

W dniu 02 grudnia 2020 roku odbyła się dziewiętnasta edycja Konferencji 
Naukowo-Technicznej nt .: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania 
w transporcie szynowym NOVKOL 2020” zorganizowana w formie wyda-
rzenia online na platformie Zoom. Organizatorem konferencji było SITK RP 
Oddział w Krakowie we współpracy z Krajową Sekcją Kolejową SITK RP, 
Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej, PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie . 

Początkowo konferencja planowana była jak co roku w Zakopanem, 
w dniach 02-04 grudnia br ., jednak z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji 
pandemicznej Covid-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, 
organizatorzy zrezygnowali z organizacji stacjonarnej trzydniowej konferen-
cji i zaproponowali bezpieczne rozwiązanie umożliwiające spotkanie online 
z ciekawym programem merytorycznym .

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, którego udzielili: 
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Witold Kozłowski - Marszałek 
Województwa Małopolskiego, Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Ko-
lejowego, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A., Ireneusz Merchel 
– Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Adam Wielądek – Hono-
rowy Przewodniczący UIC, Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK 
RP Senior, Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP .

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Nowoczesne Budownictwo 
Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Technika Transportu Szynowego oraz 
Transport Miejski i Regionalny .
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Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie: Józefa Majer-
czak –Przewodnicząca,  Janina Mrowińska - Sekretarz organizacyjny i człon-
kowie: Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik, Teresa Jaszczyszyn, Anna Karpierz, 
Sergiusz Lisowski, Zbigniew Marzec, Karol Nędza, Sabina Puławska-Obie-
dowska, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek i Włodzimierz Żmuda.

Tematyka poruszana na konferencji obejmowała w szczególności za-
gadnienia dotyczące nowoczesnych technologii w projektowaniu, budowie, 
utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru 
szynowego do przewozu osób i rzeczy. Szczególną uwagę poświęcono nastę-
pującym zagadnieniom:
§	Inwestycje kolejowe w obliczu nowej rzeczywistości gospodarczej 

w Polsce i Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Pandemia impulsem 
zmian organizacyjnych .

§	Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych 
w ostatniej dekadzie i rekomendacje na lata 2021-2027 .

§	Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastruktu-
rą, w tym BIM.

§	Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów struktural-
nych wynikających z interoperacyjności.

§	Nowa jakość i rozwój procesów utrzymania infrastruktury na zmoder-
nizowanych liniach kolejowych – w szczególności z V=160 km/h i wię-
cej – utrzymanie prewencyjne, a nie awaryjne .

§	Rozwój transportu szynowego w Polsce, w miastach i regionach zinte-
growany z innymi gałęziami transportu.

§	Kolej XXI wieku - możliwości finansowania zewnętrznego prac ba-
dawczo-rozwojowych i innowacji ze środków instytucji finansujących 
granty badawcze (np . NCBiR) .

Konferencja zgromadziła 212 osób. Uczestnikami konferencji byli przed-
stawiciele: spółek Grupy PKP S.A., uczelni wyższych, Instytutu Kolejnictwa, 
firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Bułgarii, Niemiec 
i Szwajcarii zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na 
kolei . 

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Zeszy-
tach Naukowo-Technicznych SITK RP Oddział w Krakowie, seria: Materiały 
Konferencyjne, Zeszyt Nr 2(121)/2020 (343 strony) zawierający 7 artykułów 
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recenzowanych, 5 referatów i prezentacji wygłoszonych na konferencji i  5 
prezentacji – Cyfrowa kolej .

Wszystkie dotychczas organizowane edycje konferencji – a było ich 
osiemnaście, odbywały się w Zakopanem, w pięknej zimowej scenerii, liczni 
uczestnicy mieli wspaniałe warunki do obrad merytorycznych, gorących dys-
kusji, integracji, wypracowywano wnioski poruszające najbardziej “gorące” 
w środowisku tematy. Konferencja zawsze była ogromnym przedsięwzięciem 
logistycznym i bardzo ważnym wydarzeniem dla branży. XIX. edycja konfe-
rencji była jednak odmienna od wszystkich dotychczasowych, rok 2020 zapisze 
się w historii jako rok pandemii koronawirusa, który miał także wpływ na 
organizację naszego wydarzenia. Konferencja przybrała formę webinarium, 
przenosząc się w całości do sieci internetowej. Została nieco zmieniona do-
tychczasowa formuła – wydarzenie odbyło się w ciągu jednego dnia, w którym 
wydzielono część otwierającą i trzy sesje tematyczne.

Pomimo zupełnie nowej formy konferencja nie zmieniła swoich celów 
i podobnie jak w latach ubiegłych była platformą wymiany wiedzy, poglądów 
oraz doświadczeń związanych z nowoczesnymi technologiami w projektowaniu, 
budowie, utrzymaniu, zarządzaniu, diagnostyce oraz eksploatacji infrastruktury 
szynowej - ale także w szerszym kontekście - z inwestycjami, w których trans-
port i infrastruktura szynowa odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym 
kraju. Tegoroczna konferencja obejmowała trzy główne bloki tematyczne: 
inwestycje w transporcie szynowym, sterowanie ruchem kolejowym oraz za-
gadnienia związane z infrastrukturą transportu szynowego. Spośród wszystkich 
tematów największą reprezentację miały te związane ze sterowaniem ruchem 
kolejowym, ale nie zabrakło wystąpień związanych z nawierzchnią szynową, 
w tym z technologiami jej utrzymania i modernizacją. Bardzo popularnym 
tematem okazała się niezwykle wyczekiwana budowa Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego. Mówiono także o aktualnych oraz planowanych inwestycjach 
zarządcy sieci linii kolejowych w Polsce. Wśród zaprezentowanych wystąpień 
znalazły się zagadnienia związane z bardzo dynamicznie rozwijającą się tech-
nologią BIM. Na tegorocznej konferencji nie mogło zabraknąć odniesień do 
sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, w ramach których poruszono 
tematy zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz wpływu na transport 
kolejowy .

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Józefa Majer-
czak - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Prezes SITK 
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RP Oddział w Krakowie. Spośród zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał 
Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który zachęcił uczestni-
ków konferencji do dyskusji na temat nowoczesnych technologii poprawiają-
cych bezpieczeństwo, w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych. 
Swoją obecnością konferencję zaszczycił Prezes Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. - Ireneusz Merchel, który przedstawił informacje o postępach 
w realizacji projektów inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., a także o działaniach związanych z najbliższymi planami Za-
rządcy narodowej sieci linii kolejowych. Swoją prezentację na otwarciu miał 
także minister Adam Wielądek - Honorowy przewodniczący UIC, który swoje 
wystąpienie odniósł do sytuacji związanej z wpływem pandemii na transport 
kolejowy w Polsce. W imieniu Zarządu Krajowego SITK RP głos zabrał Prezes 
Honorowy - Wiesław Starowicz.

Pierwsza sesja, której przewodniczył profesor Juliusz Engelhardt związana 
była z inwestycjami w transporcie szynowym, w szczególności dominującym 
tematem okazały się zagadnienia związane z planowaną budową Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, bardzo interesujące okazało się również wystrąpie-
nie mgr inż. Sebastiana Motyla z firmy PNUIK Kraków, który  przedstawił 
uczestnikom swoje doświadczenia, spostrzeżenia, uwagi oraz wnioski związane 
z zarządzaniem firmą i zespołem współpracowników w okresie pandemii. 

Sesja druga ściśle związana była ze sterowaniem ruchem kolejowym. 
Przewodniczenia tej sesji podjął się dr inż. Andrzej Kochan. Podczas obrad 
tej sesji uczestnicy mieli m.in. okazję zapoznać się z ciekawym cyklem re-
feratów tworzących spójną całość, zaprezentowanych przez zespół pod Jego 
przewodnictwem. Przewodnim tematem cyklu było hasło: „Cyfrowa kolej”. 
Sesję drugą, podobnie jak pierwszą zakończyły prezentacje i materiały part-
nerów konferencji .

Tematyką sesji trzeciej, której przewodniczył profesora Piotr Kozioł, 
była szeroko rozumiana infrastruktura transportu szynowego, podczas obrad 
zaprezentowano kilka ciekawych referatów przedstawiających nowatorskie 
rozwiązania.

W tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych, uczestnicy nie mieli okazji 
prowadzić dyskusji kuluarowych, niemniej liczymy, że poruszana tematyka, jak 
i same wystąpienia zachęcą uczestników do podjęcia indywidualnych dyskusji, 
a zorganizowana przez nas konferencja przyczyni się do poszerzania wiedzy 
i umiejętności uczestników. 
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Konferencja zgromadziła 13 Partnerów: AMIBLU POLAND Sp. z o.o., 
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp . z o .o ., Cover Technologies Sp . 
z o .o ., EPUFLOOR Sp . z o .o ., HUFGARD POLSKA Sp . z o .o ., Large Infra-
structure Projects Ltd., PKP Energetyka S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo 
- Techniczne GRAW Sp . z o .o ., Rail-Mil Computers Sp . z o .o . Sp .k ., TRACK 
TEC S.A., Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o. 
Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prezentacji i filmów.

Warto dodać, że była to pierwsza w Polsce konferencja online zorgani-
zowana przez środowisko SITK. Organizacja konferencji w obecnej, trudnej 
sytuacji w tej formie spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, a organizatorzy 
otrzymali od uczestników konferencji wiele ciepłych słów i przychylnych ocen. 
Jednak z uwagi na to, że uczestnicy byli rozproszeni i przyłączali się do obrad 
z różnych miejsc i w różnych okolicznościach, nie obeszło się bez pewnych 
“smaczków”– oto kilka z nich (cytujemy opinie nadesłane przez uczestników, 
prosimy też o zwrócenie uwagi na ostatnią fotografię):

Pani Prezes, super konferencja!
Jak zwykle najwyższy poziom!
Słucham z zaciekawieniem, co prawda z łóżka bo mnie coś dopadło…
Taka formuła bardzo mi się podoba.
Szkoda oczywiście że nie można się spotkać, ale mam nadzieję że jak Bóg 

pozwoli to za rok nadrobimy zaległości towarzyskie J
Organizacja i prezentacje na najwyższym poziomie.
Bardzo merytoryczna.
Gratuluję podjęcia się organizacji tego uznanego i ważnego dla środowiska 

wydarzenia w tych trudnych czasach. Dziękuję za współpracę i życzę dużo 
zdrowia dla Całego zespołu.

Organizatorzy konferencji mają jednak nadzieję, że kolejna – XX. edycja 
konferencji NOVKOL, która będzie miała jednocześnie charakter jubileuszowy, 
odbędzie się w Zakopanem w formacie, w jakim mieliśmy okazję uczestniczyć 
w latach poprzednich .

Obszerne sprawozdanie z konferencji, zawierające szczegółowy opis prze-
biegu poszczególnych sesji merytorycznych, znajduje się na stronie SITK RP 
Oddział w Krakowie www .sitk .org .pl. Zachęcamy do zapoznania się.

Opracowanie: Sergiusz Lisowski  - Sekretarz Merytoryczny konferencji
Janina Mrowińska - Sekretarz Organizacyjny konferencji
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Konferencja została zorganizowana online na platformie Zoom

Józefa Majerczak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
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Głos zabiera Prezes Honorowy SITK RP Wiesław Starowicz

Najmłodszy uczestnik konferencji miał 6 lat – znajomość nowoczesnych narzędzi informatycznych to podstawa!
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Seminarium nt.: Potrzeby transportowe w czasach pandemii
W dniu 28.09.2020 r. odbyło się seminarium nt.: „Potrzeby transportowe 

w czasach pandemii”. Seminarium zorganizowane zostało przez SITK RP 
Oddział w Krakowie, Koło SITK przy Politechnice Krakowskiej oraz Ma-
łopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Spotkanie 
miało charakter zdalny i odbyło się z wykorzystaniem platformy WEBEX. 
Prelegentem był dr inż. Marek Bauer – Prorektor Politechniki Krakowskiej 
ds. Studenckich, członek Koła SITK przy Politechnice Krakowskiej, ekspert 
w dziedzinie zagadnień związanych z transportem miejskim. 

W swojej ponad godzinnej prezentacji kol. Marek Bauer przedstawił wyniki 
przeprowadzonych w ostatnim czasie badań na temat zachowań transportowych. 
Wśród badanej grupy użytkowników systemu transportowego znaleźli się 
mieszkańcy Krakowa i okolic, korzystający ze strony internetowej www .mobil-
nykrakow .pl, studenci Politechniki Krakowskiej, kierujący pojazdami transportu 
zbiorowego, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa, a także firmy 
realizujące dostawy towarów. Kol. Marek Bauer przedstawił informacje, w jaki 
sposób mieszkańcy zmienili w czasie pandemii COVID-19 swoje preferencje 
pod kątem ilości podróży, celu podróży, wyboru środka transportu, a także 
poszczególnych postulatów przewozowych, szczególnie bezpieczeństwa. 

Z zaprezentowanych wyników wynika, że podczas pandemii liczba podróży 
dramatycznie się zmniejszyła, niezależnie od rozpatrywanego celu podróży. 
O ponad połowę zmniejszył się również udział podróży realizowanych trans-
portem zbiorowym wśród respondentów pracujących (przed pandemią udział 
transportu zbiorowego w podróżach wynosił ponad 60%, a w trakcie pandemii 
niespełna 30%). Z badań wynika, że część respondentów (ok. 10%) nie powróci 
do korzystania z transportu zbiorowego po pandemii. Analizując wyniki zwią-
zane z ważnością poszczególnych atrybutów podróży okazuje się, że w czasach 
pandemii czas podróży nie jest taki istotny, jak bezpieczeństwo w trakcie podró-
ży. Z przedstawionych informacji wynikało również, że „różnie bywa” wśród 
podróżujących transportem zbiorowym z przestrzeganiem zasady zachowania 
dystansu społecznego i stosowaniem się do wyznaczonych limitów. Prezentacja 
zakończyła się podsumowaniem o konieczności planowania rozwoju miast, 
nie tylko systemów transportowych w taki sposób, aby przemieszczanie się 
było bezpieczne również w czasie kryzysu. Jednym z rozwiązań mogłyby być 
bardziej uniwersalne systemy transportowe – łatwe w modyfikacji w przypadku 
wystąpienia w przyszłości podobnych problemów. 
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W seminarium wzięło udział 30 osób, w tym 20 członków SITK oraz 10 
przedstawicieli operatorów lub organizatorów transportu zbiorowego . Po pre-
lekcji wywiązała się trwająca ponad godzinę ożywiona dyskusja, w czasie której 
uczestnicy wyrażali swoje opinie i wątpliwości na temat problemu z przepro-
wadzaniem badań (np. GPR 2020) i dostępnością do danych. Kol. Grzegorz 
Dyrkacz z MPK S.A.w Krakowie odniósł się do części wyników i opowiedział 
o tym, jak MPK radzi sobie z obsługą w czasie pandemii oraz podkreślił, że 
korzystanie z transportu zbiorowego przy zachowaniu określonych obostrzeń 
jest zupełnie bezpieczne, co powinno być podkreślane w przekazach dla opinii 
publicznej. Poruszono również kwestię rozwiązań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju transportu – konieczność powrotu pełnej oferty transportu zbiorowego, 
a także rozsądne podejście do polityki taryfowej. 

Opracowanie: 
Sabina Puławska-Obiedowska

Prezes Koła SITK przy Politechnice Krakowskiej

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie 
transportu dla szkół wyższych Krakowa

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół 
wyższych Krakowa organizowany każdego roku przez Stowarzyszenie Inżynie-
rów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie 
został rozstrzygnięty w czerwcu br.; była to już 47 edycja konkursu. 

Organizowana corocznie w czerwcu uroczysta gala, podczas której ogła-
szane są wyniki i wręczane nagrody laureatom konkursu, w ostatnich latach 
odbywała się w pięknej Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, w obecności 
najwyższych władz Uczelni. Jest to zawsze ważne wydarzenie w życiu Oddziału 
SITK w Krakowie, spotykają się przedstawiciele władz Oddziału, uczestnicy 
konkursu, promotorzy oraz Członkowie Honorowi SITK i zaproszeni goście. 
Tak miało być i w tym roku. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną, 
uroczysta gala nie mogła się odbyć w zaplanowanym terminie, władze Oddziału 
podjęły więc decyzję, by uroczystość ta odbyła się zdalnie online w dniu 5 
listopada br . o godz . 16 .30 . 

W spotkaniu udział wzięło 21 osób, byli to członkowie Zarządu Oddziału 
wraz z Prezes Józefą Majerczak, członkowie Kapituły Konkursu, uczestnicy 
konkursu oraz promotorzy. W spotkaniu uczestniczył Prezes Honorowy SITK 
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RP, Prezes Honorowy Oddziału w Krakowie prof. Wiesław Starowicz, prof. 
Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakow-
skiej oraz prof. Stanisław Gaca – Kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii 
Ruchu na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

 W konkursie udział wzięło 29 prac z trzech uczelni krakowskich, które 
zostały obronione w 2019 roku, w tym 9 prac z AGH, 19 prac z Politechniki 
Krakowskiej i 1 praca z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie . Prace oce-
niane były w kategorii: praca inżynierska i praca magisterska, prace podzielono 
także według grup tematycznych.

Prace Inżynierskie – grupa tematyczna: Infrastruktura Transportu
Lp . Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia

1 Przemysław Durda, 
Szymon Glinka

Pomiar i analiza przemieszczeń 
obiektu mostowego na przykładzie 
mostu im . Tadeusza Mazowieckiego 
w Rzeszowie

dr inż. Przemysław Kuras AGH

2 Joachim Pawliński, 
Adam Wala

Zastosowanie współczesnych 
metod wyznaczania przemieszczeń 
obiektów inżynierskich na 
przykładzie mostu Brama Przemyska

dr inż. Przemysław Kuras AGH

Prace Inżynierskie – grupa tematyczna: Procesy Transportowe
Lp . Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia

1 Jakub Długi Koncepcja systemu rowerów 
miejskich dla miasta Nowy Targ

prof. UEK dr hab. inż. 
Magdalena Zdun UEK

2 Martyna 
Pawlikowska

Wpływ rozbudowy metra 
w Warszawie na zmianę zachowań 
transportowych

dr inż. Aleksandra 
Ciastoń - Ciulkin PK

3 Andrzej Bąk
Analiza dostępności planowanego 
systemu rowerów miejskich 
w Jaworznie

dr inż. Katarzyna Nosal 
Hoy PK

4 Grzegorz Szwedo 

Analiza wpływu zmian organizacji 
i sterowania ruchem na ciągu 
skrzyżowań ul. E.Kwiatkowskiego 
w Tarnowie

dr inż. Anton Pashkevich PK

5 Michał Stańczak

Analiza percepcji kierowców na 
podstawie poziomego oznakowania 
drogowego o różnej odblaskowości - 
badanie pilotażowe

dr inż. Anton Pashkevich PK

6 Klaudia Daniel

Analiza funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego podczas 
trwania remontu mostu im . Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Sączu

dr inż. Zofia Bryniarska PK



20 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

7 Anna Magiera 
Analiza dostępności informacji 
o funkcjonowaniu publicznego 
transportu zbiorowego w Krakowie

dr inż. Zofia Bryniarska PK

8 Andrzej Adamczyk 
Analiza organizacji transportu 
krajowego i międzynarodowego 
w przedsiębiorstwie „ATRANS”

dr inż. Zofia Bryniarska PK

9 Marcin Mateusz 
Dylewski 

Istota zamknięć torowych 
i procedury związane z realizacją 
zamknięć na liniach kolejowych

dr inż. Jan Gertz PK

10 Karolina Siciarz Planowanie i realizacja rozkładu 
jazdy w Spółce Koleje Małopolskie dr inż. Jan Gertz PK

11 Gabriela Frań 
Analiza i koncepcja obsługi 
komunikacyjnej przystanku 
kolejowego Łuczyce

dr inż. Mariusz Dudek PK

12 Rafał Szpak 
Analiza obsługi pasażerów 
publicznym transportem zbiorowym 
na terenie miasta i gminy Zakopane

prof. dr hab. inż. Wiesław 
Starowicz PK

Prace magisterskie – grupa tematyczna: Infrastruktura Transportu
Lp . Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia

1 Katarzyna Dybeł
Geodezyjny i diagnostyczny 
monitoring geometrii kolejowego 
toru bezstykowego

dr inż. Arkadiusz 
Kampczyk AGH

2 Łukasz Andrzej 
Kowalcze

Przestrzenna analiza numeryczna 
dla oceny stateczności wybranych 
odcinków tuneli na przykładzie 
obiektu Rabka-Lubień

prof. dr hab. inż. Marek 
Cała AGH

3 Martyna Pałka

Dobór obudowy tunelu drogowego, 
a jakość fliszowego masywu 
skalnego na przykładzie wybranych 
obiektów w Polsce

dr inż. Agnieszka 
Stopkowicz AGH

4 Sylwia Budzowska

Wpływ przyjętych założeń 
projektowych na SGN i SGU 
żelbetowej obudowy tunelu 
drogowego

dr inż. Daniel Wałach AGH

5 Filip Pilipiec Ocena cech inżynierskich górotworu 
dla doboru obudowy wstępnej tunelu

dr hab. inż. Piotr 
Małkowski, prof. AGH AGH

6 Szymon Filipowicz

Dobór metody drążenia 
i obudowy dla tuneli kolejowych 
projektowanych między Krakowem 
a Tymbarkiem (Piekiełkiem)

prof. dr hab. inż. Antoni 
Tajduś AGH
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Prace magisterskie – grupa tematyczna: Procesy Transportowe
Lp . Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia

1 Jakub Suchanek 

Racjonalizacja problemu 
wyznaczania tras pojazdom 
w podsystemie dystrybucji 
przedsiębiorstwa produkcyjnego 
z zastosowaniem algorytmu kolonii 
mrówek

dr inż. Daniel Kubek PK

2 Jakub Ważydrąg 

Analizy zagrożeń i propozycja 
środków poprawy bezpieczeństwa 
ruchu na odcinku autostrady 
A4 od węzła „Balice” do węzła 
„Zakopiańska”

prof. dr hab. inż. 
Stanisław Gaca PK

3 Aneta Szczygieł

Analiza przepustowości terminala 
pasażerskiego w Międzynarodowym 
Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II 
Kraków - Balice Sp . z o .o .

dr inż. Aleksandra 
Ciastoń - Ciulkin PK

4 Karolina Bosak
Analiza niezawodności usług 
przewozowych miejskiego transportu 
zbiorowego w Krakowie

dr inż. Aleksandra 
Ciastoń - Ciulkin PK

5 Natalia Wilk 

Podstawowe dokumenty 
charakteryzujące ofertę PKP PLK 
S.A. jako narodowego zarządcy 
infrastruktury

dr inż. Jan Gertz PK

6 Bartłomiej 
Błażejowski 

Wybrane aspekty projektowania 
infrastruktury kolejowych obiektów 
obsługi podróżnych na sieci PKP 
PLK S .A .

dr inż. Jan Gertz PK

7 Bartłomiej Morga 
Połączenia kolejowo-lotnicze w 
Polsce i na świecie. Sytuacja obecna 
i perspektywy

dr inż. Jan Gertz PK

8 Katarzyna Chudy 

Przegląd i analiza wspólnych 
wskaźników bezpieczeństwa (CSI) 
stosowanych na sieci kolejowej Unii 
Europejskiej

dr inż. Jan Gertz PK

Prace magisterskie – grupa tematyczna: Pojazdy samochodowe i szyno-
we – budowa i eksploatacja 
Lp . Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia

1 Szymon Jendrzejek
Projektowanie procesu obsługiwania 
wybranych części wózków 
lokomotyw elektrycznych

dr inż. Maksymilian 
Smolnik AGH
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Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów praktyków z poszczegól-
nych dziedzin w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu. Kapituła 
pracowała w następującym składzie:
Przewodnicząca: Józefa Majerczak Prezes Zarządu SITK RP O/Kraków, 

Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 
2011-2015,

Członkowie: Grzegorz Dyrkacz Wiceprezes ds. Transportu, I Zastępca Prezesa Zarządu 
SITK RP O/Kraków,
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Przewozami MPK S.A. 
w Krakowie,

Zbigniew Marzec Wiceprezes ds . Kolejnictwa SITK RP O/Kraków, 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp . z o .o .,

Anna Reszczyk Wiceprezes ds . Drogownictwa SITK RP O/Kraków, 
Kierownik Projektu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Krakowie,

Mariusz Szałkowski Członek Zarządu SITK RP O/Kraków,
Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju MPK S.A. 
w Krakowie,

Marek Błeszyński Członek Zarządu SITK RP O/Kraków,
Naczelnik Działu Przewozów PKP Intercity 2009-2011,
Naczelnik Działu Infrastruktury PKP Intercity w latach 
2011-2014,

Beata Toporska Członek Zarządu SITK RP O/Kraków, 
Dyrektor Zarządzający - Sarivo Infrastruktura Sp. z.o.o.,

Andrzej Kollbek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej O/Kraków,
Zastępca Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Krakowie w latach 2007-2019,

Wiesław Więckowski Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji w Zakładzie Linii Kole-
jowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S .A .,

Jan Kaczmarek Zastępca Dyrektora w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Maszyn Torowych w Krakowie,

Kazimierz Fudala Dyrektor ds . Technicznych MPK S .A . w Krakowie .
Sebastian Motyl Dyrektor ds . Produkcji Robót Nawierzchniowych w Przed-

siębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 
w Krakowie Sp . z o .o .,

Rafał Bera Dyrektor ds. Marketingu w Przedsiębiorstwie Napraw 
i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp . 
z o .o .,

Paweł Zawadzki Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
w Transporcie Kolejowym w Przedsiębiorstwie Napraw 
i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp . 
z o .o .,

Czesław Jarosz Członek Komisji Rewizyjnej SITK RP O/Kraków, 
Prezes Portów Lotniczych w Krakowie i Radomiu w latach 
1991-2011,
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Jan Mitis Kierownik Działu Projektowania Przewozów i Analiz Eks-
ploatacyjnych MPK S .A . w Krakowie,

Adrian Obuchowicz Kierownik Sekcji Utrzymania Infrastruktury MPK S .A . 
w Krakowie,

Adam Kosakowski Naczelnik Działu Eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejo-
wych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S .A .,

Mikołaj Kasprzyk Główny Inżynier ds. Nawierzchni i Podtorza
Naczelnik Działu Dróg Kolejowych w Zakładzie Linii  Ko-
lejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S .A .,

Ryszard Żakowski Naczelnik Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem w Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Krakowie,

Janusz Wojtanowski Zastępca Naczelnika Ekspozytury w Centrum Kierowania 
Ruchem PKP Polskie Linie Kolejowe S .A .,

Andrzej Mutka Kontroler ds . Taboru PKP Intercity S .A .,
Rzeczoznawca SITK w specjalności: eksploatacja, naprawa 
oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyj-
nego – pojazdy szynowe, 

Roman Guzik Kontroler ds. Drogowych w Zakładzie Linii Kolejowych 
w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S .A .,

Wojciech Ciejka Inspektor Nadzoru Gmina Skawina,
Izabela Furtak Urzędnik Bezpieczeństwa Tunelowego, Kierownik Zespołu 

do spraw przygotowania robót i utrzymania drogowych 
obiektów inżynierskich w Wydziale Mostów w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,

Barbara Bysiewicz Główny Specjalista w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzyma-
nia Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp . z o .o .,

Krzysztof Francuz Specjalista ds. Inżynierii Ruchu MPK S.A. w Krakowie,
Tomasz Kulpa Niezależny ekspert/Kraków,

Każda z prac oceniana była przez dwóch niezależnych specjalistów, a uzy-
skane oceny były podstawą kwalifikacji przez Kapitułę Konkursu do nagród 
i wyróżnień. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu i nazwiska laureatów 
w poszczególnych kategoriach .

– W grupie prac inżynierskich z zakresu Infrastruktury Transportu 
I nagrodę otrzymała praca autorstwa Przemysława Durdy i Szymona 
Glinki, a II nagrodę praca autorstwa Joachima Pawlińskiego i Adama 
Wali .

– W grupie prac inżynierskich z zakresu Procesów transportowych I na-
grodę otrzymała praca autorstwa Andrzeja Bąka, II nagrodę praca au-
torstwa Gabrieli Frań, a III nagrodę praca autorstwa Martyny Pawli-
kowskiej .
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– W grupie prac magisterskich z zakresu Infrastruktury Transportu I na-
grodę otrzymała praca autorstwa Szymona Filipowicza, II nagrodę 
praca autorstwa Łukasza Andrzeja Kowalcze, a III nagrodę praca au-
torstwa Filipa Pilipca .

– W grupie prac magisterskich z zakresu Procesów transportowych I na-
grodę otrzymała praca autorstwa Bartłomieja Morgi, II nagrodę praca 
autorstwa Katarzyny Chudy, a III nagrodę praca autorstwa Jakuba 
Suchanka .

– W grupie prac magisterskich z zakresu Pojazdy samochodowe i szyno-
we – budowa i eksploatacja wyróżnienie Prezes Oddziału SITK w Kra-
kowie otrzymała praca Szymona Jendrzejka .

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie ufundował dla laureatów konkursu 
nagrody. Dla zdobywców I miejsc były to szklane statuetki tramwajów MPK 
w Krakowie wykonane ręcznie w pracowni artystycznej z tabliczką pamiąt-
kową, smartwatch, bon na roczną prenumeratę czasopisma: Transport Miejski 
i Regionalny, bon na udział w konferencji organizowanej przez Oddział ważny 
przez 1 rok. Laureaci II miejsc otrzymali bon na roczną prenumeratę Transportu 
Miejskiego i Regionalnego i smartwatch . Laureaci III miejsc otrzymali bon na 
półroczną prenumeratę Transportu Miejskiego i Regionalnego oraz smartwatch .

Oprócz tych nagród laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy, Monografię Oddziału za lata 2006 – 2016 pod tytułem „Przeszłość 
dla Przyszłości oraz gadżety firmowe. Poza tym Pani Prezes Oddziału Józefa 
Majerczak zaoferowała laureatom możliwość zapisania się do SITK i bonus 
w postaci zwolnienia z opłacania składki członkowskiej przez rok.

Promotorzy zwycięskich prac również zostali docenieni i nagrodzeni: JM 
Rektor Politechniki Krakowskiej ufundował nagrody książkowe oraz okolicz-
nościowe dyplomy, a władze Oddziału SITK w Krakowie otrzymały informację, 
że JM Rektor AGH również nagrodzi promotorów zwycięskich prac ze swojej 
uczelni . Poza tym promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani dyplo-
mami Oddziału SITK w Krakowie oraz drobnymi upominkami.

Uroczystą galę, która tym razem odbyła się w formie online, prowadziła 
Prezes Oddziału SITK w Krakowie Józefa Majerczak. Przedstawiła wszystkie 
prace, które uczestniczyły w konkursie, podkreślając ich bardzo wysoki poziom 
merytoryczny, a następnie ogłosiła wyniki konkursu gratulując wszystkim 
laureatom . 
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Podczas spotkania głos zabrał prof. Wiesław Starowicz, który przybliżył 
zebranym misję i najważniejsze obszary działalności naszego Stowarzyszenia, 
zachęcając młodych inżynierów do podnoszenia swoich kwalifikacji i podejmo-
wania aktywnych działań w ramach działalności w Stowarzyszeniu. Zachęcał 
również do podjęcia działalności publikacyjnej na łamach miesięcznika bran-
żowego Transport Miejski i Regionalny .

Następnie głos zabrał prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej PK, który pogratulował zwycięzcom i wyraził zadowolenie, że oprócz 
prac z Politechniki, w tej edycji konkursu licznie uczestniczyły również prace 
z AGH podejmujące ważną tematykę i charakteryzujące się wysokim pozio-
mem merytorycznym .

Prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej podkreślił duże zaanga-
żowanie dyplomantów w przygotowanie prac doceniając ich aktywność i chęć 
zaistnienia w środowisku inżynierskim, m.in. poprzez udział w konkursie prac. 
Głos zabrał również dr inż. Przemysław Kuras z AGH, który zadeklarował chęć 
dalszej współpracy jego uczelni z naszym Oddziałem.
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W czasie spotkania głos zabrali również promotorzy prac oraz sami laureaci, 
którzy podzielili się swoimi doświadczeniami zarówno z procesu pisania prac 
dyplomowych jak i swoich pierwszych osiągnięć zawodowych.

Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Laureaci poinformowani 
zostali o nagrodach, które zdobyli – wszystkie nagrody oraz okolicznościowe 
upominki zarówno dla zwycięzców, jak i pozostałych uczestników konkursu 
zostaną przesłane pocztą.

Wywiad z Andrzejem Kollbekiem pt.: „Bez dróg nie 
ma rozwoju” w Biuletynie Małopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie

Miło nam poinformować, że w Biuletynie Małopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr 3/2020 ukazał się wywiad z Kolegą Andrzejem 
Kollbekiem pt .: Bez dróg nie ma rozwoju. Rozmowa. Mgr inż. Andrzej Kollbek 
ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
Oddział w Krakowie o kondycji stowarzyszenia, Ernestach, czyli komunikacyj-
nych „Oskarach”, inwestycjach transportowych w regionie i wpływie pandemii 
na budowę tras drogowych i kolejowych. Wywiad przeprowadziła Aleksandra 
Vega, w Biuletynie Izby ukazał się w dziale “Gość Budowlanych”, przedruk 
tekstu wywiadu zamieszczamy w końcowej części Informatora .

Sylwetka Mariana Szelińskiego w Biuletynie Małopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kra-
kowie

  
W tym samym numerze Biuletynu MOIIB w Krakowie nr 3/2020, ukazał się 

również tekst pt.: Ekspert, działacz, przywódca, przyjaciel . Sylwetka. Marian 
Szeliński – specjalista o wielkiej wiedzy technicznej, ogromnych osiągnięciach 
zawodowych, z wykształcenia i zamiłowania historyk. W dziale “Historia” 
Biuletyn zamieszcza biogramy znanych, zasłużonych dla rozwoju techniki 
osób. Nasz Oddział zgłosił propozycję zamieszczenia informacji o Marianie 
Szelińskim, który był wieloletniem Prezesem i Prezesem Honorowym Od-
działu, Członkiem Honorowym SITK, postacią znaną, szanowaną, podziwianą 
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i niezmiernie zasłużoną nie tylko dla naszej krakowskiej społeczności, ale też 
dla całego Stowarzyszenia. 

Sylwetkę Mariana Szelińskiego - tekst do Biuletynu przygotowała na podsta-
wie materiałów historycznych Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska. Historia 
życia, pracy, pełnej pasji działalności w Stowarzyszeniu Mariana Szelińskiego 
jest bardzo ciekawa i inspirująca. Przygotowany przez kol. J.Mrowińską tekst 
odzwierciedla odczucia wszystkich członków Oddziału, którzy mieli okazję Go 
znać i z Nim pracować - podziw i dumę z Jego nigdy nie słabnącej aktywności, 
pomysłowości i pasji działacza, którą wszystkich wokół zarażał.

Tytuł profesora zwyczajnego dla Andrzeja Szaraty!

Miło nam poinformować, że w dniu 28 września 2020 roku decyzją Prezy-
denta RP Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej, nasz kolega z Oddziału SITK w Krakowie otrzymał nominację 
do tytułu profesora zwyczajnego. Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze!
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Sylwetka Profesora Andrzeja Szaraty

Andrzej Szarata urodził się w 1975 r. w Krynicy-Zdroju. Jest absolwentem 
I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. W 1999 r. ukończył Wydział 
Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Budowa dróg 
i autostrad, był jednym z najlepszych absolwentów. 

W październiku 1999 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-
-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki 
Krakowskiej. W 2006 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów 
przesiadkowych (P+R)”, której promotorem był profesor Andrzej Rudnicki, 
a praca została wyróżniona w konkursie ministra transportu. 

Na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Komunikacyjnych został 
zatrudniony w 2006 r. Od 1 września 2013 r. był p.o. kierownikiem Katedry 
(zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Rudnickiego), a od 1 października 
2014 r. został kierownikiem. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrek-
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tora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii 
Drogowej i Kolejowej PK . 

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport 
nadała mu 27 lutego 2014 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszaw-
skiej. Monografia habilitacyjna została wyróżniona w konkursie zorganizowa-
nym przez ministra infrastruktury i rozwoju w 2014 r. Tytuł profesora uzyskał 
w dniu 28 września 2020 r. Od 1 września 2016 r. pełni funkcję dziekana Wy-
działu Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, w listopadzie 2020 został 
wybrany do pełnienia tej funkcji w drugiej kadencji 2021 - 2024. 

Opublikował — jako autor i współautor ― ponad 90 artykułów. Jest autorem 
2 monografii, współautorem 4 (2 w języku angielskim), Zorganizował 18 bran-
żowych konferencji naukowo-technicznych, był kierownikiem 10 projektów 
krajowych i międzynarodowych, realizowanych na Politechnice Krakowskiej 
(m .in .: Civitas Caravel, MAX, Shape-It, TraCit, Posmetrans, GSP, Capital) . 
Opracowywał modele transportowe wielu polskich miast, m.in.: Wrocławia, 
Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również dla woje-
wództwa mazowieckiego i małopolskiego. Jest również współautorem modelu 
transportowego Salonik (Grecja). Od 2006 r. posiada certyfikat upoważniający 
do prowadzenia szkoleń dotyczących specjalistycznego oprogramowania do 
modelowania podroży. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno 
w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). 
Jest członkiem zespołu naukowego i organizacyjnego cyklicznych konferencji 
European Parking Conference oraz recenzentem publikacji naukowych w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych . 

Ważne miejsce w jego dorobku zajmują projekty transportowe (jest ich 
ponad 200), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji 
transportowych, współfinansowanych przez UE. Do najważniejszych należą 
te dotyczące rozbudowy systemu drogowego i tramwajowego w Gdańsku, 
Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Krakowie oraz koncepcja 
rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie małopolskim, a także 
studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce itd. Prowadzi badania 
dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych; wyko-
nuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, 
a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich 
miast. Kierował pracami konsorcjum, które opracowywało metodykę tworzenia 
planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego oraz konsor-
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cjum opracowującego metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie 
w 2013 r. i wykonującego Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. 
jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego 
Polski, prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury .

Prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK z za-
kresu zagadnień transportowych i jest promotorem 66 prac magisterskich i 35 
inżynierskich o tematyce związanej z analizami transportowymi. Prowadzi też 
zajęcia na studiach doktoranckich. 

Wypromował 3 doktorów, a obecnie pełni funkcję promotora w 4 toczących 
się postępowaniach doktorskich. Poza pracą dydaktyczną na Politechnice Kra-
kowskiej prowadzi wykłady na innych uczelniach, zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. Ponadto prowadzi wykłady w języku angielskim dla stypendystów 
Programu Erasmus oraz słuchaczy indywidualnych kursów, studentów z Libii, 
Afganistanu i Iranu .

Jest członkiem: Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału 
PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Roz-
wojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Rad 
Naukowych — Instytutu Kolejnictwa i Instytutu Techniki Budowlanej. Od 2020 
roku jest przewodniczącym Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Trans-
portowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa. 

Został odznaczony: Honorową Odznaką i Złotą Odznaką Politechniki Kra-
kowskiej (2011 r. i 2016 r.) oraz Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITK. 
Trzykrotnie był laureatem konkursu SITK „Ernesty” (w latach: 2011, 2013 
i 2014), w kategorii: najaktywniejszy działacz SITK w dziedzinie transportu. 
W 2019 roku został odznaczony przez Ministra Transportu odznaką honorową 
„Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

W wolnych chwilach zajmuje się modelarstwem, regularnie uprawia sport 
(bieganie i jazda na rowerze), uwielbia jazdę motocyklem, remontuje zabytkowy 
samochód i pasjami czyta kryminały. Posiada dyplom mistrzowski złotnika.

Tekst i zdjęcie - na podstawie opracowania A.Szaraty do „Naszej Politechniki” 
(dwumiesięcznika Politechniki Krakowskiej)
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Andrzej Szarata – Dziekanem Wydzialu Inżynierii 
Lądowej na kolejną kadencję

Miło nam poinformować, że w dniu 23 listopada 2020 roku Profesor Andrzej 
Szarata został wybrany do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Krakowskiej, uzyskując w procedurze opiniowania przez 
społeczność Wydziału wynik 91,743%. Prof. Szarata będzie pełnił tę funkcję 
po raz drugi, w kadencji 2021-2024 . 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów! 

Profesor Andrzej Szarata przed budynkiem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Zdjęcie ze strony www.wil.pk.edu.pl, autor: Jan Zych
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Spotkania członków Oddziału
Prelekcje z cyklu „Po kolei o kolei”

Kolejne prelekcje z cyklu „Po kolei o kolei”, których organizatorem 
jest kol. Jerzy Hydzik (Przewodniczący KKMHiZT) odbyły się w dniach 6 
października, 3 listopada i 1 grudnia br. Prelekcje były prowadzone metodą 
hybrydową i były transmitowane na platformie Webex, dzięki czemu możliwy 
był udział większej ilości zainteresowanych. Pierwsza prelekcja odpowiedziała 
uczestnikom na pytanie: “Skąd się biorą przymusowi pasażerowie?”. Można też 
było się dowiedzieć wielu ciekawych informacji „O różnych rodzajach napięć 
i rozstawów”. Druga z prelekcji poświęcona była tematom: „Gdzie kończą się 
podkłady” oraz „O pociągach, które wstrząsnęły Rosją”, a tematem kolejnej 
prelekcji były „Fascynujące szlaki”.

Prelekcje w nowej, zdalnej formie cieszą się dużą popularnością
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Spotkanie Gwiazdkowe Oddziału

Oddział SITK RP w Krakowie od wielu lat organizuje świąteczne spotkania 
gwiazdkowe ze swoimi członkami – Zarząd Oddziału spotyka się z Członkami 
Honorowymi, przedstawicielami kół, najbardziej aktywnymi w mijającym roku 
członkami, zaproszonymi gośćmi i sympatykami naszego Stowarzyszenia. 
Zapoczątkował te spotkania wiele lat temu ówczesny Prezes Oddziału – prof. 
Wiesław Starowicz i tak każdego roku, na początku grudnia spotykaliśmy się 
w dużym, radosnym gronie. Były życzenia przy opłatku, wigilijna wieczerza 
i wspólne kolędowanie. Cieszyliśmy się swoją obecnością, spotkaniem, ro-
dzinną atmosferą.

 Jednak w tym roku – 2020 – naznaczonym pandemią, takie spotkanie 
nie mogło być zorganizowane. Ale to nas nie zniechęciło ani nie zasmuciło. 
Władze Oddziału na czele z Panią Prezes Józefą Majerczak – wielką optymist-
ką, która niemożliwe zmienia w możliwe i piękne, zorganizowały Wigilię... 
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online! Za pośrednictwem platformy Webex mogliśmy się spotkać i wspólnie 
przeżywać przedświąteczny czas. Na spotkanie w dniu 15 grudnia br. o godz. 
16.30 zostali zaproszeni wszyscy członkowie Oddziału oraz liczni goście. Przed 
wyznaczoną godziną kolejnych gości przyłączających się do spotkania witał 
wigilijny klimat: świąteczno - zimowa piękna grafika i kolędy, które umilając 
czas oczekiwania na rozpoczęcie spotkania wprawiały w radosny nastrój. To 
zasługa kol. Sergiusza Lisowskiego, który zadbał o świąteczny „wystrój” spo-
tkania. W spotkaniu łącznie uczestniczyło online 40 osób.

W spotkaniu uczestniczyli ważni goście – Przyjaciele Oddziału: Prezes 
Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz oraz Członkowie Honorowi Stowa-
rzyszenia: Anna Bryksy, Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, 
Mariusz Szałkowski i Kazimierz Żurowski. W spotkaniu udział wzięli również 
Profesorowie z Politechniki Krakowskiej: Kazimierz Flaga, Stanisław Gaca, 
Andrzej Rudnicki, Tadeusz Tatara, Lidia Żakowska, a także Andrzej Szarata – 
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. 

Odwiedzili nas również mili goście, którzy zawsze wspierają nasz Oddział: 
Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa w Krakowie wraz z Małżonką Małgorzatą - Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki oraz Bohdan 
(Biś) Lisowski – Prezes Stowarzyszenia Architektów RP. 

Pani Prezes po powitaniu wszystkich miłych gości, składając życzenia świą-
teczne odczytała „Wiersz staroświecki” ks. Jana Twardowskiego a następnie 
symbolicznie przełamała się opłatkiem. 

Następnie Pani Prezes dokonała podsumowania minionego roku w formie 
prezentacji multimedialnej udostępnionej uczestnikom na ekranie w czasie 
prelekcji. Początek roku do marca zapowiadał się bardzo dobrze, zorganizo-
wano dużą, ważną dla branży drogowej konferencję Novdrog 2020 i ciekawe 
seminarium branżowe nt.: „Planowanie i projektowanie obwodnic drogowych”. 
Niestety pandemia pokrzyżowała kolejne plany – przygotowane już imprezy 
zostały odwołane, wszyscy zatrzymali się w biegu. Na szczęście chęć działania 
i optymizm zwyciężyły. Oddział bardzo szybko przeorganizował sposób działa-
nia i komunikacji, Zarząd zaczął prowadzić swoje posiedzenia online, a Biuro 
pracowało normalnie stosując zalecane zasady bezpieczeństwa. Członkowie 
Oddziału okazywali sobie nawzajem wsparcie w tych trudnych chwilach, ofe-
rowali pomoc, interesowali się tym, co dzieje się z Koleżankami i Kolegami. 
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I znów Oddział ruszył do działania – we wrześniu Koło w Politechnice Kra-
kowskiej zorganizowało ciekawe seminarium online nt.: „Potrzeby transportowe 
w czasach pandemii”, a na początku grudnia br. z sukcesem zorganizowano 
ważną konferencję kolejową online, w której uczestniczyło aktywnie ponad 
200 osób. Udało się wydać ok. 350-stronicowe wydawnictwo, które wraz z pre-
zentami przesłano uczestnikom drogą pocztową. Po kilkumiesięcznej przerwie 
wznowiono także prelekcje kol. Jerzego Hydzika – Przewodniczącego KKM-
HiZT – prelekcje odbywają się również online ciesząc się dużą popularnością. 
Zorganizowano 47 konkurs prac dyplomowych w dziedzinie transportu dla 
krakowskich uczelni, uroczyste ogłoszenie wyników również odbyło się online, 
a nagrody do laureatów konkursu wysłano pocztą. Zorganizowano również 
kursy i egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych. Tak więc pomimo 
pandemii i obostrzeń, życie w Oddziale obfitowało w wydarzenia, trzeba się 
było tylko przeorganizować i podjąć nowe wyzwania, nauczyć się działania 
w inny niż dotąd sposób. Podjęto decyzję, że również najbliższe konferencje 
planowane wiosną 2021 roku – Novdrog 2021 i PTZ 2021 odbędą się zdalnie. 

W dalszej części spotkania głos zabrał Prezes Honorowy prof. Wiesław 
Starowicz, który przekazał Pani Prezes podziękowania za ogromną pracę, za-
angażowanie i wspaniałe prowadzenie Oddziału, szczególnie w tych nowych 
realiach. Poinformował również, że Prezes Józefa Majerczak na ostatnie dwa 
lata bieżącej kadencji została wybrana na Przewodniczącą Rady Krajowej 
SITK RP. Pogratulował otrzymanych w tym roku przez członków Oddziału 
nagród Ernesta i Ernsta dla Oddziału, a kol. Ewie Rechul nadania Medalu im. 
Henryka Komorowskiego .

Prof. Andrzej Szarata pogratulował Pani Prezes świetnego prowadzenia 
Oddziału, chęci działania, przekazał też wyrazy podziękowania dla prof. Wie-
sława Starowicza za utrzymanie pozycji Transportu Miejskiego i Regionalnego 
pomimo niesprzyjających warunków i trudności w pozyskiwaniu tekstów do 
czasopisma .

W czasie spotkania głos zabierali też m.in. Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz, 
Wiceprezes Zbigniew Marzec, kol. Sabina Puławska – Obiedowska, kol. Beata 
Toporska, a z zaproszonych gości Pan Mirosław i Małgorzata Boryczko oraz 
Prezes SARP Bohdan Lisowski. Piękne życzenia świąteczne przekazał też 
profesor Kazimierz Flaga – wieloletni członek Stowarzyszenia i jego wielki 
Przyjaciel, który uważa członków Oddziału za stowarzyszeniową rodzinę. 
Spotkania w tym gronie napawają Go optymizmem i dają siłę na przyszłość.
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Świąteczną oprawę spotkania online opracował kol. Sergiusz Lisowski

Wszyscy zabierający głos przekazywali uczestnikom serdeczne życzenia 
świąteczne i noworoczne, a wśród życzeń najmocniej przewijał się wątek za-
chowania dobrego zdrowia, optymizmu i zapału do działania. 

Ostatnim, atrakcyjnym punktem spotkania była prelekcja nt. „Pandemia 
impulsem zmian organizacyjnych” wygłoszona przez Dyrektora ds. produkcji 
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robót nawierzchniowych w PNUIK w Krakowie Sp . z o .o . Pana Sebastiana 
Motyla. Prezentacja w sposób ciekawy, trochę inny i dający do myślenia przed-
stawiła warunki działania firmy PNUIK, ale też ogólnie firm i zespołów ludzkich 
w warunkach pandemii. Prelegent krok po kroku pokazał etapy pandemii i to, 
jak firmy działały i działają w kolejnych jej okresach, jakie środki i metody 
stosują dla właściwego funkcjonowania. Pokazała też, jak ważny jest dobór 
odpowiednich sposobów i narzędzi komunikacji, pozwalających na sprawną 
pracę w zespołach ludzkich. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem 
uczestników spotkania .

Kończąc spotkanie Pani Prezes podziękowała wszystkim za udział w tym 
nietypowym, świątecznym spotkaniu równocześnie dziękując za dużą całorocz-
ną aktywność kół i ich członków, za włożony trud i zaangażowanie w ciągu ca-
łego roku. To oni krok po kroku, codziennie budują sukces Oddziału. Szczególne 
podziękowania przekazała Sekretarz Janinie Mrowińskiej oraz pracownikom 
Biura – Annie Karpierz i Markowi Błeszyńskiemu za ogromną pracę, osobiste 
zaangażowanie i serce włożone w organizowanie wszelkich działań Oddziału.

Pani Prezes życząc jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta poinformo-
wała, że wszyscy uczestnicy spotkania, jak co roku zostaną tradycyjnie obda-
rowani świątecznymi upominkami: w świątecznej paczce znajdą poduszko-koc 
z polaru i kubek z naszym logo, zimową herbatkę oraz Oddziałowe kalendarze 
na rok 2021 . 

Prezenty świąteczne przygotowane dla uczestników spotkania 
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VII Konkurs Fotograficzny nt.: „Wspomnienia minio-
nego roku” wśród członków Koła SITK w Mota-Engil 
Central Europe S.A.

Zarząd Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. po raz kolejny zorganizował 
dla swoich członków Konkurs Fotograficzny nt.: „Wspomnienia minionego 
roku”. To już VII edycja tego konkursu, wzięło w niej udział 9 fotografii na-
desłanych przez członków Koła. Każdy z członków mógł zagłosować drogą 
mailową na dwa różne zdjęcia. Wyniki ogłoszone zostały w dniu 7 grudnia 
br. – zwyciężyło „Zdjęcie nr 5” kol. Piotra Szlagora. Serdeczne gratulacje!

Wręczenie nagrody laureatowi konkursu odbyło się na Spotkaniu Bożonaro-
dzeniowym Członków Koła w Mota-Engil online, które odbyło się 16 grudnia 
br. Dodatkowo podczas tego spotkania wśród wszystkich osób biorących udział 
w konkursie, tj. głosujących i przesyłających zdjęcia, odbyło się losowanie 
dodatkowej nagrody rzeczowej .

Opracowanie: Beata Toporska
Prezes Zarządu Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.

Zdjęcie: Piotr Szlagor

Zwycięskie zdjęcie Piotra Szlagora



41INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Spotkanie Bożonarodzeniowe członków Koła w Mota-
-Engil Central Europe S.A.

 
Tradycyjnie w grudniu każdego roku członkowie Koła działającego w Mota-

-Engil Central Europe S.A. spotykają się na Spotkaniu Bożonarodzeniowym. 
W tym roku spotkanie odbyło się w dniu 16 grudnia w formie wideokonferencji.

Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Prezes Oddziału 
Józefa Majerczak. W pierwszej części spotkania ogłoszone zostały wyniki VII 
Konkursu Fotograficznego nt.: „Wspomnienia minionego roku”. Laureatem 
tegorocznej edycji konkursu został kol. Piotr Szlagor . Dodatkowo wyloso-
wano nagrodę spośród wszystkich uczestników konkursu - tych głosujących 
i tych nadsyłających zdjęcia, którą otrzymała kol. Krystyna Śliwa . Serdecznie 
gratulujemy laureatom tegorocznej edycji konkursu! Nagrody wręczone w tym 
roku to piękne upominki otrzymane z Oddziału SITK w Krakowie – za co 
serdecznie dziękujemy. 

W tym roku spotkanie odbyło się online
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Nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego

W dalszej części spotkania zaprezentowany został plan działania Koła na 
rok 2021, który spotkał się z uznaniem uczestników. Pomimo, iż spotkanie 
miało charakter online, wywiązała się ciekawa dyskusja wśród uczestników, 
podczas której Prezes Koła kol. Beata Toporska poinformowała, że w konkursie 
„ERNESTY 2019” organizowanym przez nasze Stowarzyszenie, została lau-
reatką nagrody w dziedzinie „najaktywniejszy działacz SITK RP w dziedzinie 
drogownictwa” . 

Kończąc spotkanie kol. Beata Toporska złożyła wszystkim uczestnikom 
życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
poinformowała, że każdy członek Koła otrzyma upominek świąteczny.

Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska
Prezes Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.
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Ernest za rok 2019 dla kol. Beaty Toporskiej 
w dziedzinie „najaktywniejszy działacz SITK RP 
w dziedzinie drogownictwa”

Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 16 .09 .2020 r . – 16 .12 .2020 r . do Oddziału przyjęto nowych 
członków: prof. Piotra Kisielewskiego, Jakuba Dyrcza i Krystiana 
Woźniaka do Koła przy Politechnice Krakowskiej. 

Zarząd skreślił z listy członków kol. Mieczysława Buksika z Krakowskie-
go Koła Kolejarzy, Andrzeja Ścibiorskiego z Koła w ZUE S.A., Stanisława 
Korszona i Wojciecha Góreckiego z Koła w MPK S.A. oraz zmarłych Kole-
gów: Mariana Dudka i Janusza Kucharskiego z Koła Seniorów oraz Jacka 
Michałowskiego z Koła w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie.
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 16.09.2020 r. 
- 16.12.2020 r. uczestniczyło w 6 przetargach:
Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 

przetargu

1

Szacunkowa wycena kosztów ekspertyzy 
dotyczącej standardów jakości wykonywania usług 
realizowanych przez operatorów w sieci ZTM 
Katowice - rozeznanie cenowe

Zarząd Transportu 
Metropolitalnego przegrany wrzesień

2
Podział rynku usług przewozowych 
linii publicznego transportu zbiorowego 
organizowanego przez ZTM w Katowicach

Zarząd Transportu 
Metropolitalnego przegrany październik

3 Wykonanie wyceny szacunkowej lokomotywy 
spalinowej BR231-070

P .H .U . „KRIS-
MAX” Krzysztof 

Jankowski
wygrany październik

4
Oferta na przeprowadzenie kursu 
przygotowawczego do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych

OMEGA Pilzno 
ITiS Godawski & 

Godawski Sp . z o .o .
przegrany październik

5
Oferta na przeprowadzenie kursu 
przygotowawczego do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych

Powiatowy Urząd 
Pracy w Wieliczce wygrany listopad

6
Aktualizacja operatu szacunkowego lokomotyw: 
SM-42-1201, SM42-1202, SM42-1203, SM42-
1323, SM42-1324, ET22-999, ET22-1047

PKP CARGO 
SERVICE Sp . z o .o . wygrany grudzień

Zawarte umowy

W okresie 16.09.2020 r. – 16.12.2020 r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało 2 umowy z zakresu kolejnictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1 Wykonanie wyceny szacunkowej lokomotywy spalinowej 
BR231-070

P .H .U . „KRIS-MAX” 
Krzysztof Jankowski A .Mutka
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2
Aktualizacja operatu szacunkowego lokomotyw: SM-42-
1201, SM42-1202, SM42-1203, SM42-1323, SM42-1324, 
ET22-999, ET22-1047 .

PKP CARGO 
SERVICE Sp . z o .o . A .Mutka

Opracowanie: Anna Karpierz
Biuro Oddziału

Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 
W okresie 16.09.2020 r. – 16.12.2020 r. Oddział zorganizował jedną edycję 

kursu przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym w dniach 21 – 25 września 2020 r., w którym uczest-
niczyło 7 osób.

Kierownikiem kursu był kol. Mariusz Szałkowski, a Sekretarzem Janina 
Mrowińska. Uczestnicy kursu otrzymali monografię pod redakcją prof. Wie-
sława Starowicza pt: Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku 
usług transportu drogowego. 

W Ośrodku Egzaminacyjnym w tym okresie odbyło się sześć egzaminów 
na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w trzech 
terminach, w dniach 10 i 11 października 2020 r. oraz w dniu 12 grudnia. 
W Komisji Egzaminacyjnej zasiadali przedstawiciele naszego Oddziału prof. 
Wiesław Starowicz (Prezes Honorowy Oddziału) i Grzegorz Dyrkacz (Wice-
prezes Zarządu Oddziału). 

Zarówno kurs jak i egzamin zorganizowano zgodnie z wytycznymi Minister-
stwa i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia jak i zapewnienia bezpieczeń-
stwa uczestnikom wydarzenia. Obowiazkowe były maseczki, dezynfekcja, 
dystans, oświadczenia itp.

Kolejną edycję kursu zaplanowano w dniach 18 – 22 stycznia 2021 r., a eg-
zamin w dniu 20 lutego 2021 r .

Opracowanie: Janina Mrowińska - Sekretarz Oddziału
Sekretarz Kursów dla przewoźników drogowych 

na certyfikat kompetencji zawodowych
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Z żałobnej karty

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 września 2020 r. zmarł 
Kolega Grzegorz Małetka – zasłużony wieloletni działacz Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP. W Stowarzyszeniu przez wiele lat 
pełnił ważne funkcje we władzach centralnych Stowarzyszenia – był Sekre-
tarzem Generalnym i Wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Drogowej. Był 
aktywnym, zaangażowanych członkiem również po przejściu na emeryturę.

Grzegorz Małetka przez wiele lat pracował w różnych jednostkach admini-
stracji drogowej, m .in . w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych oraz Agencji 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Wszyscy znają jego ważne osiągnięcia w za-
kresie zimowego utrzymania dróg . Opracowane przez Niego w czasie pracy 
w GDDP standardy zimowego utrzymania dróg z pewnymi modyfikacjami, 
służą drogowcom do dziś. Przywiązywał do tego zagadnienia wielką wagę, 
był współorganizatorem kilku konferencji Zimowego Utrzymania.

Grzegorz Małetka był człowiekiem ciepłym, koleżeńskim, z ogromnym 
poczuciem humoru, otwartym na innych ludzi. Takiego go zapamiętamy. Cześć 
jego pamięci.

Pogrzeb Kol. Grzegorza Małetki odbył się w dniu 25 września 2020 r. o godz. 
12.00 w Kościele Przemienienia Pańskiego, w Sulejówku Miłosnej przy ul. 
Armii Krajowej 34. Żegnała Go Rodzina, Przyjaciele i członkowie SITK RP.

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie składa Rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia.

Opracowano w oparciu o informacje ze strony www.kongresdrogowy.pl
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Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 października 2020 roku 
odszedł z naszego grona Kolega Janusz Kucharski.

Janusz Kucharski to Zasłużony Wieloletni Członek Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, 
Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału, Wiceprzewodniczący Klubu Seniora, 
Członek Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu. Za 
swe zasługi odznaczony został Srebrną, Złotą i Złotą z Diamentem Odznaką 
Honorową SITK RP oraz Odznaką SITK „Przyjaciel Zabytków Transportu”. 
Za działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Prezydenta 
Miasta Krakowa „Honoris Gratia”. Zawsze bardzo zaangażowany i oddany 
działalności stowarzyszeniowej, a szczególnie ochronie zabytków techniki. 
Był inicjatorem i głównym organizatorem wielu wyjazdów technicznych or-
ganizowanych dla Członków Klubu i Oddziału.

Kolegę Janusza będziemy wspominać jako dobrego przyjaciela, ciepłego, 
otwartego i koleżeńskiego, a także bardzo aktywnego członka Stowarzysze-
nia zawsze chętnie uczestniczącego w życiu Oddziału. Pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci.

Pogrzeb Kolegi Janusza Kucharskiego odbył w dniu 28 października 2020 
r . na Cmentarzu Rakowickim .

Zarząd SITK RP Oddział w Krakowie składa Rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia.
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Msza św. w Kaplicy Zmartchwywstania Pańskiego 
na Cmentarzu Rakowickim

Ostatnie pożegnanie Kolegi Janusza Kucharskiego

Zdjęcia: mgr inż. Jerzy Siuta 
Członek Koła w MPK S.A. w Krakowie
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Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 października 2020 roku 
odszedł z naszego grona Kolega Marian Dudek.

Wieloletni i zasłużony Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Wieloletni Członek 
Zarządu Oddziału, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członek 
Sądu Koleżeńskiego, Członek Klubu Seniora SITK, Członek Krajowego Klubu 
Miłośników Historii i Zabytków Transportu, zasłużony transportowiec, Wielo-
letni Prezes Miejskiego Zakładu Naprawy Tramwajów w Krakowie. Kol. Marian 
Dudek za swą działalność w SITK i wielkie zaangażowanie odznaczony został 
Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITK RP, Medalem imienia Aleksandra 
i Zbigniewa Wasiutyńskich, a za działalność społeczną został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz Odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”. Zawsze bardzo 
zaangażowany, aktywny, pełen pomysłów i inwencji, bardzo oddany działal-
ności stowarzyszeniowej.

Kolegę Mariana będziemy wspominać jako dobrego przyjaciela i niezwykłe-
go człowieka. Pozostawił po sobie wiele dobrych działań i wysokie uznanie za 
wkład w pracę dla naszego środowiska. Pozostanie na długo w naszej pamięci.

Pogrzeb Kolegi Mariana Dudka odbył się w dniu 24 października 2020 
r. w Kościele Parafialnym w Bolechowicach. 

Zarząd SITK RP Oddział w Krakowie składa Rodzinie i Bliskim wyrazy 
głębokiego współczucia.
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Msza św. w Kościele Parafialnym w Bolechowicach

Ostatnie pożegnanie Kolegi Mariana Dudka
Zdjęcia: Andrzej Kollbek
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Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 października 2020 roku 
odszedł z naszego grona Kolega Jacek Michałowski.

Jacek Michałowski to zasłużony wieloletni członek SITK RP Oddział 
w Krakowie, członek Koła w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie, rzeczoznawca SITK RP. Za swe zasługi i wieloletnią 
aktywną działalność został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową SITK RP 
oraz Medalem 60-lecia SITK .

Kolegę Jacka będziemy wspominać jako dobrego, koleżeńskiego człowieka 
i przyjaciela. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Pogrzeb Jacka Michałowskiego odbył się w dniu 5 listopada br. na Cmen-
tarzu Salwatorskim .

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie składa Rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia.
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Upamiętnienie zmarłych Członków i Przyjaciół SITK

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku Zarząd Oddziału podjął akcję upamięt-
nienia zmarłych Członków i Przyjaciół SITK – naszych Koleżanek i Kolegów, 
których już z nami nie ma, ale których mamy w pamięci. Przedstawiciele Za-
rządu Oddziału i pracownicy Biura udali się na cmentarze, na których znajdują 
się groby naszych członków, aby zapalić znicze, zostawić kwiaty i chorągiewki 
z logo SITK, wspomnieć wspólne chwile spędzone z tymi, którzy już odeszli. 

Pamiętamy o naszych Koleżankach i Kolegach, którzy już odeszli
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Z życia 
całego SITK RP

Przedruk tekstu 
z Biuletynu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Krakowie 
(nr 3/2020) 
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14

BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Nr 3/2020GOŚĆ BUDOWLANYCH

”

Bez dróg nie ma rozwoju 
ROZMOWA. Mgr inż. Andrzej Kollbek ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie o kondycji stowarzyszenia, Ernestach, czyli komunikacyjnych 
„Oskarach”, inwestycjach transportowych w regionie i wpływie pandemii na budowę tras drogowych 
i kolejowych

- Ze Stowarzyszeniem Inżynierów 
i  Techników Komunikacji jest Pan 
związany od 1978 r. Obecnie  Pełni 
Pan funkcję przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej Krakowskiego Od-
działu SITK, ale w  ciągu tych ponad 
40 lat był Pan już prezesem oddziału, 
kilkakrotnie wiceprezesem i  z  tytułu 
doświadczenia – jak nam powiedzia-
no w stowarzyszeniu – ma Pan najlep-
szą wiedzę na temat SITK i znakomity 
ogląd na sytuację w dziedzinie inwe-
stycji komunikacyjnych w  regionie. 
I  stowarzyszenie, i  rozwój transportu 
mają się dobrze? 

- Mogę śmiało powiedzieć , że tak.  
Przeżywamy boom w  inwestycjach, 
mamy dostęp do najnowszych tech-
nologii w  budownictwie i  zarządzaniu, 
a  kadra inżynierska ma kontakt z  zagra-
nicznymi doświadczeniami i jest na świa-
towym poziomie.  Stowarzyszenie jest 
platformą, gdzie inżynierowie mogą zdo-
bywać dodatkową wiedzę i  wymieniać 
swoje doświadczenia. Zarówno inwesty-
cje komunikacyjne, jak i nasze stowarzy-
szenie naukowo-techniczne są w dobrej 
kondycji.

- Drogi szybkiego ruchu, autostra-
dy, mosty, tunele, estakady, wiadukty, 
koleje dużych prędkości, metro – to 
znaki naszych czasów. Nie ma dru-
giej dziedziny budownictwa, która 
w ostatnich dekadach rozwijałaby się 
w takim tempie, jak infrastruktura ko-
munikacyjna. Czy moc inwestycji ko-
munikacyjnych przekłada się na siłę 
Stowarzyszenia Inżynierów i  Techni-
ków Komunikacji?

- Skala obecnych inwestycji komuni-
kacyjnych jest bezprecedensowa w  ca-
łej historii naszego kraju. Do realizacji 
takich ogromnych wyzwań niezbędna 
jest wyszkolona kadra inżynierska, a  ta 
wymaga ciągłego kształcenia, w  czym 
nasze stowarzyszenie specjalizuje się 
od lat. Jesteśmy też ekspertami i  wyko-
nujemy opracowania dla administracji 
drogowej , firm wykonawczych czy pry-
watnych inwestorów. Do stowarzyszenia 

należą inżynierowie z wielu specjalności 
i  z  różnym stażem zawodowym, co po-
zwala sprostać wymaganiom  nawet 
w najtrudniejszych wyzwaniach. Oddział 
w Krakowie należy do najaktywniejszych 
i  najlepszych Oddziałów SITK w  Polsce, 
co potwierdzają liczne wyróżnienia.

- 5 września 1946 r. 167 koleja-
rzy i  drogowców założyło w  Krako-
wie regionalny oddział SITK, jeden 

z  dziewięciu w  powojennej Polsce. 
Imponująca liczba członków-założy-
cieli zważywszy na dojmującą szczup-
łość kadry technicznej w zniszczonym 
wojną kraju. Dziś taka liczba człon-
ków to marzenie wielu stowarzyszeń. 
Ilu członków po blisko 75 latach od 
powstania liczy krakowski oddział 
SITK? Jaką liczbę specjalistów od ko-
munikacji  skupiają wszystkie oddzia-
ły okręgowe? 

- Swój najlepszy okres, jeśli chodzi o li-
czebność, stowarzyszenia, rzeczywiście, 
mają już za sobą. Nie liczba jednak świad-
czy o sile SITK, ale jakość, czyli kompeten-
cje naszych członków. Najlepszy okres 
to lata 70. – 90. ubiegłego wieku. Kiedy 
w Polsce utworzono izby budownictwa, 
do których przynależność jest obowiąz-
kowa (jeśli się chce wykonywać samo-
dzielne funkcje techniczne), to zaintere-
sowanie stowarzyszeniami branżowymi 
wyraźnie spadło. Ale nie spadło do zera 
i  wciąż zapisują sie do nas absolwenci 
studiów technicznych. Obecnie  Oddział 
Krakowski SITK skupia 450 członków zrze-
szonych w 13 kołach, a w całym kraju jest 
nas 6040 w 28 oddziałach.

- Z  zainteresowaniem przyjrzałam 
się wykresom ilustrującym strukturę 
wiekową członków SITK. Grupą ewi-
dentnie dominującą wśród działaczy 
stowarzyszenia są osoby w  wieku 61 
– 65 lat. Czy dopiero po 60. u inżynie-
rów uaktywnia się gen społecznikow-
ski? Jeśli ktoś zwiąże się ze stowarzy-
szeniem, to na całe życie? Tak można 
sądzić na podstawie danych wskazu-
jących, że macie członków nie tylko 
po 80., ale także po 90. roku życia.   

- Bakcyla społecznikowskiego nabywa 
się przez całe życie. U większości dojrzewa 
powoli, aby ujawnić się w wieku okołoe-
merytalnym. Wtedy bowiem mamy tyle 
doświadczeń zawodowych, że mamy 
czym się dzielić z  młodszymi kolegami. 
Członkami naszego stowarzyszenia zo-
stają najczęściej młodzi ludzie, którzy do 
końca swojej zawodowej kariery związani 
są z naszą organizacją. Nie oznacza to, że 

Mgr inż. Andrzej Kollbek

Za najważniejszą inwestycję 
komunikacyjną ostatniego 
30-lecia  uznałbym budowę 
autostrady A-4 ze Śląska do 
granic z województwem 
podkarpackim. Była to 
pierwsza autostrada 
budowana po wojnie 
i pierwsza, która 
przekroczyła Wisłę w drodze 
z zachodu na wschód.
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również w  późniejszym wieku nie moż-
na dołączyć do SITK. Fakt, że dominującą 
grupą są 60-latkowie, wykorzystujemy do 
tzw. sztafety pokoleń - przekazujemy swo-
ją wiedzę naszym młodszym kolegom. 
Patrząc na ich rozwój mamy ogromną sa-
tysfakcję, a i my korzystamy z ich umiejęt-
ności w zakresie nowych technologii czy 
technik cyfrowych.

Jeśli chodzi o  naszych nestorów, to 
po zakończeniu aktywności zawodo-
wej, gdy nie są już związani z  kołami 
w  dużych zakładach pracy, zrzeszają się 
w Kołach Seniorów. Te jednostki działają 
w  oddziałach samodzielnie, mają swoje 
plany pracy, organizują wycieczki, spot-
kania, dzielą się swoimi doświadczeniami 
i wiedzą historyczną. W sytuacjach loso-
wych zawsze mogą liczyć na wsparcie fi-
nansowe stowarzyszenia. Seniorzy mają 
poczucie przynależności do naszej inży-
nierskiej rodziny. Świętujemy ich jubileu-
sze zawodowe i prywatne. W ub.r. jeden 
z naszych członków obchodził swoje 95. 
urodziny. Obecność nestorów buduje 
wśród młodych inżynierów szacunek do 
osób starszych, do ich dorobku zawodo-
wego, a  tym samym do naszej profesji, 
która ma przecież konkretne historyczne 
zakorzenienie. W ten sposób w praktyce 
realizujemy ideę, która zawiera się w sło-
wach Józefa Piłsudskiego: „Kto nie sza-
nuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku, teraźniejszości ani 
prawa do przyszłości”. Aktualnie wśród 
naszych członków są  84 osoby powyżej 
70. r.ż., w tym 2 w wieku 89 lat. 

- A co z młodzieżą? Przedstawiciele 
wszystkich stowarzyszeń żalą się, że 
bardzo trudno zachęcić młode kadry 

do działania w  stowarzyszeniach na-
ukowo-technicznych.

- I tak, i nie - młode pokolenie rzeczy-
wiście  jest inaczej wychowane i bardziej 

nastawione na indywidualizm, ale mamy 
sposoby, aby do nich dotrzeć. Po pierw-
sze, mamy koło SITK przy Politechnice 
Krakowskiej,  które aktywnie działa i  za-
prasza do współpracy studentów 3. i  4. 
roku studiów. Sam tak zacząłem kontakty 
z SITK. Po drugie, jesteśmy organizatorami 
corocznego konkursu na najlepsze prace 
dyplomowe w dziedzinie komunikacji. Tu 
biorą udział najlepsi z najlepszych, a my 
wykorzystujemy ten kontakt do zainte-
resowania uczestników konkursu naszą 
ofertą współpracy. No i  wreszcie, gdy ci 
młodzi ludzie trafiają do zakładów pracy, 
miejscowa koła SITK również otaczają ich 
"opieką", przedstawiając możliwość wpi-
sania się i działania w naszej organizacji. 
Obecnie grupa "młodzieży" to 23 osoby  
w wieku do 30 lat.

- Jakie są główne zadania i  formy 
działalności SITK?

- Skupiamy się na kontaktach w  celu 
wymiany doświadczeń i  ustawicznego 
kształcenia. Zapewniamy możliwość 
zdobywania najnowszej wiedzy prak-
tycznej i  teoretycznej, współpracując 
z  kadrą naukową oraz wiodącymi fir-
mami wykonawczymi i  zarządzającymi. 
Większość tych kontaktów odbywa się 
w  czasie organizowanych przez nasze 
stowarzyszenie konferencji naukowo-
-technicznych oraz seminariów. Drugim 
kanałem przekazywania wiedzy są czaso-
pisma branżowe, w których publikowane 
są artykuły i informacje zawodowe. Trze-
cim jest nasza współpraca z Małopolską 
Izbą Inżynierów Budownictwa. Mamy też 
na celu integrację środowiska, którą rea-
lizujemy poprzez wyjazdy techniczne na 

”Wraz z napływem środków 
z Unii Europejskiej nie tylko 
nastąpiło przyśpieszenie 
inwestycji transportowych, 
ale również wzrosły 
wymagania jakościowe 
oraz standardy realizacji 
i nadzoru.

????????????

???????
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budowy oraz do  ciekawych dla inżynie-
rów miejsc. Ważna jest też popularyzacja 
osiągnięć środowiska  komunikacyjnego 
zarówno w  czasopismach branżowych, 
jak i codziennych, monografiach, a także 
poprzez naszą stronę internetową, gdzie 
zawarte są wszystkie niezbędne dane  
organizacyjne i bieżące informacje, m.in. 
o  konferencjach, konkursach, wyjaz-
dach czy imprezach. Jak wspomniałem 
wcześniej, pamiętamy o naszych nesto-
rach, którym organizujemy rocznicowe 
spotkania jubileuszowe i  benefisy. Ca-
łość naszych działań jest przedstawiana 
w  cyklicznych Informatorach bogato 
zdobionych zdjęciami z  bieżących wy-
darzeń.

- Skąd stowarzyszenie pozyskuje 
środki na swoją działalność?

- SITK jest stowarzyszeniem działają-
cym całkowicie w oparciu o środki włas-
ne. Pochodzą one z  naszych ośrodków 
eksperckich, szkoleń oraz organizacji 
konferencji. Są też składki organizacyjne, 
które jednak nie stanowią podstawy fi-
nansowej działalności. 

- Chciałabym, aby w kilku zdaniach 
przybliżył Pan kolegom z  innych sto-
warzyszeń ideę komunikacyjnych 
„oskarów”, czyli Ernestów.  Sam Pan 
jest również laureatem tej prestiżowej 
nagrody. Trudno było ją zdobyć?

- Kiedy zbliżała się 100. rocznica śmier-
ci inż. Ernesta Malinowskiego, który wy-
budował w  Andach kolej  prowadzącą 
przez najwyższą przełęcz Ticlio (4818 m 
n.p.m.), powstała inicjatywa uczczenia tej 
rocznicy wybudowaniem pomnika na 
wymienionej przełęczy. Pomnik powstał 
i  został odsłonięty w  lipcu 1999 roku. 
Jego miniatury stały się w  naszym sto-
warzyszeniu najważniejszą nagrodą dla 
najbardziej aktywnych członków organi-
zacji. Aby ją zdobyć, trzeba się wykazać 
znaczącymi osiągnięciami w SITK oraz na 
polu zawodowym. Dopiero suma tych 
dokonań zasługuje na uwagę kapituły, 
która przyznaje to wyróżnienie. Z  pew-
nością jest to dla inżyniera bardzo mocne 
uznanie jego roli w środowisku komuni-
kacyjnym. Konkurencja jest bardzo duża 
i  mimo bardzo wielu dokonań, w  które 
włożyłem mnóstwo wysiłku, udało mi się 
zdobyć statuetkę dopiero za drugim po-
dejściem, a więc łatwo nie było.

- Od kilku kadencji regionalny od-
dział SITK jest świetnie zarządzany 
kobiecą ręką. To znak czasów? Skoro 
panie pojawiły się na fotelu prezesa, 

to zapewne istotnie rośnie ich liczba 
wśród członków stowarzyszenia?

- Rzeczywiście, przez dwie kolejne 
kadencje w naszym Oddziale rządzą ko-
biety. Obecnie prezesuje nam mgr inż. 
Józefa Majerczak, w poprzedniej kaden-
cji szefowała SITK dr hab. Lidia Żakowska, 
prof. Politechniki Krakowskiej. To tylko 
potwierdzenie roli kobiet inżynierów 
w rozwoju i zarządzaniu branżą komuni-
kacyjną. Zdobyły uznanie członków swo-
ją postawą, wiedzą, dyscypliną i  umie-
jętnościami sprawnego zarządzania. 
Powierzenie im tej roli jest jak najbardziej 
zasłużone. Coraz więcej studentek mamy 
na uczelniach technicznych, następnie 
na placach budów, a więc i w stowarzy-
szeniach naukowo-technicznych. Taka 
kolej rzeczy.

- Od wielu lat przewodniczy Pan In-
żynier Sądowi Konkursowemu na naj-
lepsze prace dyplomowe studentów 
krakowskich uczelni technicznych. 
Czy nasuwa się Panu jakaś refleksja 
na temat poziomu kształcenia inży-
nierów komunikacji różnych specjal-
ności?

- Minęło już 25 lat, jak pod moim nad-
zorem, jako przewodniczącego Sądu 
Konkursowego, oceniamy prace dyplo-
mowe z  dziedziny komunikacji absol-
wentów uczelni krakowskich. Zgłoszenia 
były z Politechniki Krakowskiej, AGH oraz 
UJ i Akademii Sztuk Pięknych.

Konkursy były przeglądem aktual-
nych tendencji w  dziedzinie techniki, 
zainteresowań studentów i  możliwości 
edytorskich, które zmieniały się w  ciągu 
tego ćwierćwiecza. Zmienił się też spo-
sób kształcenia, wprowadzono licencjat, 
co spowodowało zmiany w regulaminie 
konkursu. Moim zdaniem wcześniejsze 
prace magisterskie były bardziej praco-
chłonne, bardziej przeglądowe i bardziej 
"wypieszczone". Obecnie objętość prac 
magisterskich i  licencjackich znacząco 
zmalała, a  tematy prac są mniej prze-
krojowe, skupione na bardzo szczegó-
łowych zagadnieniach. Poziom prac jest 
zróżnicowany i  każdego roku trafiają się 
zarówno prace wybitne, jak i przeciętne.

- Czy bardzo duża liczba inwestycji 
drogowych i  kolejowych przekłada 
się na popularność kierunków kształ-
cących inżynierów transportu?

- Jest, niestety, z  tym problem. To wy-
magający zawód i trzeba mieć pewną de-
terminację oraz ścisły umysł. Znakiem bra-
ku dużego zainteresowania kształceniem 
w  kierunku inżynierskim o  specjalności 
drogowej czy kolejowej jest likwidacja 
ostatniej klasy o profilu drogowym w kra-
kowskich technikach. Można za to zauwa-
żyć wzrost zainteresowania kształceniem 
w  zakresie zarządzania transportem, 
ekonomiką procesów zarządzania. Jak 
widać, duże zapotrzebowanie na kadrę 

??????

”Kiedyś projektowanie trwało 
rok do 1,5 roku, a realizacja 
trwała  4-6 lat (w przypadku 
braku materiałów nawet 
dłużej), a dziś projektowanie 
trwa nawet 10 lat, 
a wykonanie około 2.



58 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

17

BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Nr 3/2020 GOŚĆ BUDOWLANYCH

inżynierską w obecnym bardzo intensyw-
nym rozwoju komunikacyjnym kraju  nie 
do końca przekłada się na wzrost chęt-
nych do pracy w roli inżyniera .

- Porozmawiajmy o wspomnianych 
inwestycjach. Jeszcze niedawno był 
Pan Inżynier zastępcą dyrektora ds. 
inwestycji w oddziale GDDKiA w Kra-
kowie. Czy pokusiłby się Pan o wska-
zanie najważniejszej inwestycji dro-
gowej lub kolejowej w  Małopolsce 
w ostatnim 30-leciu? 

- Moim zdaniem cały wysiłek w   in-
westycjach komunikacyjnych w  Ma-
łopolsce w  ostatnim okresie  jest wart 
uznania. Długa cezura czasowa, jaką 
Pani wyznaczyła, daje ogromny materiał 
do przemyśleń. Po zastanowieniu uznał-
bym za najważniejszą inwestycję  budo-
wę autostrady A-4 ze Śląska do granic 
z województwem podkarpackim. Była to 
pierwsza w Polsce autostrada budowana 
po wojnie i pierwsza, która przekroczyła 
Wisłę w drodze z zachodu na wschód.

A-4 była budowana w  różnych epo-
kach: od socjalizmu do obecnych czasów 
i stanowiła wyzwanie dla kadry inżynier-
skiej, poczynając od projektu, poprzez 
realizacje, aż  po zarządzanie. Każdy, kto 
brał w  tej inwestycji udział, może być 
dumny i spełniony jako inżynier.

- Które lata to okres inwestycji dro-
gowych na wielką skalę?

- Polska przez wiele lat nie inwestowa-
ła intensywnie w rozwój sieci drogowej, 
więc w stosunku do rozwoju motoryzacji 
były spore zaległości. Robiło się co praw-
da analizy i  studia trasowe, ale dopiero  
środki z  Unii Europejskiej spowodowały 
wyraźne przyśpieszenie inwestycji. Rów-
nież wraz ze środkami z Unii Europejskiej 
wzrosły wymagania jakościowe oraz 
standardy realizacji i  nadzoru. Niestety, 
polski rynek wykonawców nie był gotów 
na tak wielkie wyzwania i  większość in-
westycji prowadziły firmy zagraniczne, 
które jako podwykonawców zatrudniały 
nasze rodzime przedsiębiorstwa. Skutek 
był taki, że przedsiębiorstwa polskie nie 
były głównymi beneficjentami środków 
unijnych i  nie gromadziły kapitału po-
zwalającego na konkurowanie z  kapita-
łem zachodnim. Plusem natomiast było 
wprowadzenie nowych standardów ja-
kości przy zarządzaniu budowami oraz 
nowych technologii.

- Dlaczego inwestycje drogowe 
postępują w  tak ślamazarnym tem-
pie? O północnej obwodnicy Krakowa 

mówi się od kilkudziesięciu lat, po-
dobnie jak o  S7 w  stronę Warszawy, 
a dopiero teraz widać konkretne rea-
lizacje. A raczej ich fragmenty.

- Północna obwodnica Krakowa 
była planowana „od zawsze" i  była ujęta 
w  Miejscowych Planach Zagospodaro-
wania Przestrzennego, z których wynikała 

konieczność utrzymywania rezerwy tere-
nu pod tę inwestycję. Niestety, plany stra-
ciły ważność i tereny te przestały być chro-
nione. Równocześnie tej inwestycji nie 
było w  programie budowy dróg krajo-
wych i autostrad, więc inwestorem dla niej 
powinny być samorządy Krakowa oraz 
gmin, po których terenie biegnie trasa ob-
wodnicy. Jednak samorządy nie dyspono-
wały takimi środkami i inwestycja utknęła 
na lata. Dopiero kilka lat temu inwestycje 
tę wpisano do rządowego programu jako 
drogę ekspresową S 52, co zapewniło jej 
finansowanie i prace ruszyły z kopyta.

Natomiast doga S7 na północ od Kra-
kowa długo nie mogła znaleźć optymal-
nej trasy i przez wiele lat trwały konsul-
tacje z  gminami. Kiedy wreszcie udało 
się taką trasę wynegocjować, dokumen-
tacja jej przebiegu na etapie decyzji 
środowiskowej została oprotestowana 
przez mieszkańców kilku wsi i  proces 
decyzyjny został sparaliżowany na kilka 
lat. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu 

Węzeł Zielonki - wizualizacja

Węzeł Batowice - wizualizacja

”W Małopolsce inwestycją, 
która ma największą 
koncentrację problemów 
technicznych,  jest odcinek 
drogi krajowej S7 z Lubnia 
do Rabki wraz z 2-km 
tunelem pod Małym 
Luboniem.
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Administracyjnego, który nakazał powtó-
rzyć proces uzyskiwania decyzji środowi-
skowej, a ten trwa od 2 do 5 lat.

- Kiedyś było odwrotnie: decyzje 
zapadały szybko, ale budowano dłu-
go.

- W  dzisiejszych czasach tempo bu-
dowy jest niesamowite. Dostęp do ma-
teriałów, technologii i duża ilość specja-
listycznego sprzętu pozwala budować 
w  tempie, jakie dawniej nie było osią-
galne. Wystarczy podać proporcje czaso-
we dawniej i  dziś. Kiedyś projektowanie 
trwało rok do 1,5 roku, a realizacja trwała  
4-6 lat (w  przypadku braku materiałów 
nawet dłużej), a dziś projektowanie trwa 
nawet 10 lat, a wykonanie około 2 lat.

Obecnie prace budowlane są w więk-
szości zmechanizowane, a sprzęt posiada 
wspomaganie GPS. Wykonywane czyn-
ności są kontrolowane z  dużą dokład-
nością przy użyciu współczesnych cyfro-
wych narzędzi geodezyjnych.  Dawnej 
większość prac wykonywano siłą mięśni 
ludzkich, a  niewielka ilość maszyn była 
prymitywna i  wciąż ulegała awariom, 
co przy braku części zamiennych powo-
dowało ich spore przestoje. Najbardziej 
widowiskowym i  niezbędnym sprzętem 
do układania  warstw podbudowy i mas 
bitumicznych był i  jest walec drogowy, 
a jego niezbędność zawiera się w powie-
dzeniu - przyjdzie walec i wyrówna. 

- Które inwestycje z  dziedziny 
transportu mają szansę przyśpieszyć 
rozwój Małopolski i wpłynąć na kieru-
nek tego rozwoju? Które mają najbar-
dziej spektakularny charakter?

- Nastały czasy rozkwitu inwestycji 
nie tylko drogowych, ale w  szerszym ro-
zumieniu komunikacyjnych. Transport 
kolejowy i  tramwajowy też przeżywa 
boom inwestycyjny. Warto wspomnieć 
o  sukcesach w  realizacji Krakowskiego 
Szybkiego Tramwaju oraz Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej (w  budowie). Pandemia 
zahamowała fantastyczny ciąg sukcesów 
rozbudowywanego lotniska w  Balicach. 
Wszystkie te inwestycje służą rozwojowi 
regionu i jego stolicy (turystyka!) oraz mo-
bilności pasażerów, którzy mogą wybierać 
odpowiedni dla siebie środek lokomocji.

Obecnie zachęca się do korzystania 
z  transportu zbiorowego (niestety, ale 
okres pandemii koronawirusa nie sprzy-
ja takiej formie podróżowania, ale mamy 
nadzieję, że to sytuacja tymczasowa) i za-
równo modernizowanym liniom kolejo-
wym oraz tramwajowym towarzyszą na 
przystankach przesiadkowych parkingi 

P&R, co pozwala bezpiecznie pozosta-
wić samochód i  dostać się do centrum 
miasta komunikacją zbiorową. Dobra 
komunikacja zbiorowa pozwala komfor-
towo i szybko dostać się do miejsc pracy 
czy rozrywki w centrum.  Wszystkim nam 
powinno zależeć, aby w  obrębie miasta 
rezygnować z  samochodu i  parkingów. 
Stąd też szybki, a  nawet bardzo szybki 

rozwój ścieżek rowerowych, z  których 
korzysta wielu krakowian. Pandemia 
wyraźnie wzmocniła zainteresowanie 
oraz popularność korzystania z rowerów, 
jako środków lokomocji. Jak widać roz-
wój komunikacji jest wielokierunkowy 
i coraz większą wagę przywiązuje się do 
ekologicznego sposobu poruszania się 
w ramach zrównoważonego rozwoju. To 

Zdjęcie walca przed siedzibą GDDKiA

???????
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najbardziej pożądany kierunek rozwoju 
Krakowa i Małopolski. 

- Która z inwestycji z zakresu infra-
struktury transportowej realizowana 
w  naszym regionie jest wyjątkowo 
trudna ze względów technicznych?

- Jeśli weźmiemy pod uwagę  połu-
dniową Polskę, to wyjątkowo trudny dla 
inwestycji drogowych jest cały region 
Podkarpacia. Są tu liczne osuwiska, usko-
ki terenu, podłoże to słynny flisz karpacki, 
a do tego  rozproszona zabudowa i ogra-
niczenia związane z  ochroną przyrody,  
wód podziemnych i powierzchniowych, 
a także ochrony krajobrazu i szlaków mi-
gracyjnych zwierząt. W  samej Małopol-
sce inwestycją, która ma największą kon-
centrację tych problemów,  jest odcinek 
drogi krajowej S7 z Lubnia do Rabki wraz 
z 2-km tunelem pod Małym Luboniem.

- Nie mniej trudne są względy spo-
łeczne. Mieszkańcy upominają się 
o  drogi, byleby nie przebiegały przy 
ich posesjach. Czy ten problem jest 
rozwiązywalny?

-  Jest to efekt znany pod nazwą NIMBY 
(Not In My Back Yard)  Nie jest łatwo wy-
tłumaczyć konieczność zajęcia prywatnej 
własności, zwłaszcza gdy jest zabudowana 
domem rodzinnym lub miejscem pracy. 
Aby minimalizować te szkody społeczne, 
organizowane są kilkuetapowe konsul-
tacje i wykonuje się po kilka, a nawet kil-
kanaście wariantów rozwiązań. Wybiera 
się optymalny wariant, i choć - zazwyczaj 
- nie jest on pozbawiony konieczności 
ingerencji i  wykupów nieruchomości, to 
niesie stosunkowo najmniejsze szkody 
społeczne i środowiskowe. 

- Małopolska jest ogromnym pla-
cem budowy nowych dróg i  linii ko-
lejowych. Nie żal Panu było odejść na 
emeryturę w  okresie tak fascynują-
cych wyzwań zawodowych?

- Owszem, ale młodzi inżynierowie 
też muszą mieć swoją szansę na rozwój, 
zresztą, trwanie zbyt długo na jednym 
stanowisku nie jest wskazane.  Spełniłem 
się zawodowo i uważam się za komplet-
nego inżyniera drogowca. Pracowałem 
we wszystkich rolach i  funkcjach, jakie 
są możliwe w  zawodzie drogowca: od 
projektanta, poprzez wykonawcę, ad-
ministratora, po nadzór budowlany we 
wszystkich kategoriach dróg od gmin-
nych poprzez powiatowe, wojewódzkie, 
a  w  końcu na krajowych wraz z  auto-
stradami. Ustąpiłem pola młodszym ko-
legom, którym szczerze kibicuję.

- Co robi doświadczony inżynier, 
będący w pełni sił fizycznych, na eme-
ryturze?

- Jestem konsultantem dla kilku firm 
projektowych, poszerzam swoją wiedzę 
humanistyczną, będąc studentem Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku na UJ. Wresz-
cie mogę dużo podróżować zarówno po 
Polsce, jak i po świecie, na co nie mogłem 
sobie pozwolić będąc pełnoetatowym 
pracownikiem. 

- Nie jest Pan jedynym inżynierem, 
który na emeryturze rozpoczyna stu-
dia w  Jagiellońskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Doświadczenia Pana 
Kolegów wskazują, że dość często są 
oni łakomym kąskiem dla firm bu-
dowlanych i wracają na place budów, 
odkładając na jakiś czas zgłębianie 
swoich humanistycznych zaintereso-
wań. Bierze Pan pod uwagę powrót 
do pracy zawodowej? 

- Zdążyłem już odpocząć od kieratu 
pracy na etacie i czuję się jak po długim 
urlopie, choć na brak zajęć nie narzekam. 

Obecnie realizuję się w  pracy społecz-
nej na rzecz SITK, przekazując swoje 
doświadczenia młodszym kolegom 
i  wspierając organizacyjnie obecne kie-
rownictwo. Jestem też współorganizato-
rem konferencji naukowo-technicznych, 
których do tej pory  zorganizowałem 
ponad 20, w tym 7 międzynarodowych. 
Jak każdemu inżynierowi, czasami jednak 
brakuje mi budowy…

- Rozmawiamy w okresie pandemii. 
Nie mogę nie zadać doświadczonemu 
inżynierowi pytania o  wpływ epide-
mii na inwestycje drogowe i koniunk-
turę w budownictwie.

- Dla społeczeństwa to trudny okres  
ucierpi wiele gałęzi gospodarki, budow-
nictwo również, jednak drogi muszą 
być budowane. Bez dróg nie ma roz-
woju kraju. Pandemia odciśnie piętno 
na rozwoju miast, więcej osób zacznie 
się przeprowadzać na obrzeża i na wieś, 
upowszechni się praca zdalna, ale ludzie 
muszą się przemieszczać. Nasza bran-
ża radzi sobie całkiem dobrze w  tym 
trudnym okresie. Biura projektowe wy-
korzystują dzisiejsze możliwości pracy 
zdalnej, a  budowy prowadzone są na 
powietrzu i  na ogół pracownicy oraz 
operatorzy sprzętu nie muszą praco-
wać w skupiskach ludzkich, co pozwala 
skutecznie ograniczać ryzyko zakażeń. 
Ograniczona jest też ilość narad, a  jak 
już są, to z zachowaniem reżimów zale-
canych przez lekarzy lub z  wykorzysta-
niem współczesnych elektronicznych 
komunikatorów. Budowy tras komuni-
kacyjnych  idą więc pełną parą.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA
 ALEKSANDRA VEGA

”Nasza branża radzi 
sobie całkiem dobrze 
w okresie pandemii. Biura 
projektowe wykorzystują 
możliwości pracy zdalnej, 
a budowy prowadzone 
są na powietrzu i na ogół 
pracownicy oraz operatorzy 
sprzętu nie muszą pracować 
w skupiskach ludzkich.

Węzeł przesiadkowy i komunikacyjny Rondo Mogilskie




