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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Grudzień 2019
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

04-06 
grudnia  

Konferencja nt.: „Nowoczesne technologie i systemy 
zarządzania w transporcie szynowym” XVIII edycja, 
Zakopane

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

09 grudnia 12.00
Posiedzenie Rady Krajowej SITK RP. Wręczenie Medali 
im. Henryka Komorowskiego i spotkanie świąteczne 
w Warszawskim Domu Technika NOT

J .Majerczak

10 grudnia 16.00 Prelekcja „Po kolei o kolei”,  
siedziba Oddziału, ul. Siostrzana J .Hydzik

10 grudnia 16.00
Zebranie Sprawozdawcze Delegatów SNT KR FSNT NOT 
połączone ze Spotkaniem Opłatkowym w Domu Technika 
NOT

J .Majerczak

11-12 
grudnia  

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Przepusty  
i przejścia dla zwierząt” w Centrum Dydaktyki AGH  
w Krakowie

J .Majerczak

11 grudnia 17.00 - 
20.00

Spotkanie świąteczne Członków Oddziału i gości, Hotel 
Europejski

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

12 grudnia 18.00 Spotkanie Opłatkowe MOIA RP oraz SAP Oddział Kraków 
w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa J .Majerczak

16 grudnia 16.00
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji nt .: 
“Nowoczesne technologie i systemy zarządzania  
w transporcie szynowym - NOVKOL 2019”

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

16 grudnia 17.30 Zebranie Zarządu Oddziału, 
siedziba Oddziału, ul. Siostrzana

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

17 grudnia 17.00
Spotkanie Wigilijne MOIIB w Krakowie w Kurii 
Prowincjonalnej Zgromadzenia Zmartwychwstańców  
w Krakowie 

J .Majerczak

19 grudnia 17.00 Spotkanie Bożonarodzeniowe Koła w Mota-Engil Central 
Europe S.A. w siedzibie Oddziału SITK RP w Krakowie

B .Toporska, 
J.Mrowińska

Styczeń 2020
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

07 stycznia 16.00 Prelekcja J.Hydzika nt. „Po kolei o kolei”,  siedziba 
Oddziału, ul. Siostrzana J .Hydzik
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08 stycznia 17.00 Spotkanie Noworoczne Komisji Seniorów i Pomocy 
Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT J .Magrysz

09 stycznia 12.00
XXIX Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów 
Małopolski i Polski, Sala Obrad UMK, Plac Wszystkich 
Świętych 3/4

J .Majerczak

09 stycznia 16.30 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
NOVDROG 2020

B .Toporska, 
J.Mrowińska

11 stycznia 10.30
Wspólne powyprawowe spotkanie po Wyprawach 
Mostowych: „Cypr 2019” i „Indie 2019”, Sala 
Konferencyjna Politechniki Krakowskiej „Kotłownia”

J .Majerczak

14 stycznia 16.00 Zebranie Koła Grodzkiego,
siedziba Oddziału, ul. Siostrzana W.Rudnicka

20 stycznia 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału,  
siedziba Oddziału, ul. Siostrzana

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

21 stycznia 16.30 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
NOVDROG 2020

B .Toporska, 
J.Mrowińska

22 stycznia 11.00 Spotkanie z Prezesem Kolei Małopolskich J .Majerczak

22 stycznia 16.30 Zebranie Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie, 
Restauracja Margit A.Reszczyk

27 stycznia  Przekazanie do Zarządu Krajowego Sprawozdania 
Statystycznego za rok 2019

J.Mrowińska, 
biuro

28 stycznia 16.00
Spotkanie Noworoczne Koła Seniorów połączone ze 
świętowaniem 50-lecia przynależności Kol. Ewy Rechul do 
Stowarzyszenia

J .Magrysz

31 stycznia  Złożenie wniosku o kontynuowaniu działalności 
szkoleniowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

J.Mrowińska, 
biuro

31 stycznia  Złożenie deklaracji podatku od nieruchomości za rok 2020 J.Mrowińska, 
biuro

Luty 2020
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

04 lutego 16.00 Prelekcja J.Hydzika nt. „Po kolei o kolei”, siedziba 
Oddziału, ul. Siostrzana J .Hydzik

08 lutego 12.00
Spotkanie integracyjne, wspólne wyjście do Muzeum 
Książąt Czartoryskich organizowane przez Koło w Mota-
Engil Central Europe S.A.

B .Toporska

10-14 lutego 15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

12 lutego 16.30 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
NOVDROG 2020

B .Toporska, 
J.Mrowińska

13 lutego 16.00 Spotkanie Noworoczne Zarządu PZITS, Restauracja  
w Hotelu Niebieskim, ul.Flisacka 3 J .Majerczak

15 lutego 19.00 Bal Karnawałowy „1001 nocy”, Hotel Metropolo by Golden 
Tulip Krakow J .Majerczak
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17 lutego 13.00
Spotkanie z prof . Antonim Tajdusiem, Kierownikiem 
Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

J .Majerczak

17 lutego 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału, siedziba Oddziału,  
ul . Siostrzana

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

25 lutego 15.00
Zebranie Zarządu KR FSNT NOT połączone ze spotkaniem 
z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Klub 
Mercy Brown w Domu Technika

J .Majerczak

27-28 lutego  

II Konferencja nt.: „Nowoczesne technologie w 
projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury 
drogowej miast, metropolii i regionów - NOVDROG`20”, 
Niepołomice, Hotel NOVUM

B .Toporska

Marzec 2020
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

02 marca Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Ernesta Malinowskiego W .Starowicz
J .Majerczak

03 marca 16.00 Prelekcja J.Hydzika nt. „Po kolei o kolei”, siedziba 
Oddziału, ul. Siostrzana J .Hydzik

07 marca  Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych  
w Krakowie, sala konferencyjna MPK S .A . w Krakowie

J.Mrowińska, 
A .Karpierz

15 marca  Złożenie wniosków o nagrodę „ERNEST 2019” do Zarządu 
Krajowego

J.Mrowińska, 
biuro

26-27 marca  

Konferencja nt.: „Aktualne problemy publicznego 
transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach 
PTZ’2020”, Kraków ODWOŁANA W TYM TERMINIE 
(z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii)

G.Dyrkacz

31 marca 16.00
Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału za rok 2019
ODWOŁANE W TYM TERMINIE 
(z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii)

J .Majerczak, 
J.Mrowińska

31 marca  Przekazanie I raty składki członkowskiej do Zarządu 
Krajowego J.Mrowińska

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 16 grudnia 2019 r.
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 8(18)/2019 z posiedzenia w dniu 5 listopada 2019 r. 
– Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji nt.: „Nowocze-

sne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury 
drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`20 (Niepołomi-
ce, 27-28 lutego 2020 r.) oraz do konferencji nt.: „Aktualne proble-
my publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach” 
PTZ’2020 (Kraków 26-27 marca 2020 r.).

– Podsumowano przebieg XVIII konferencji „Nowoczesne technologie 
i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2019”, która 
odbyła się w Zakopanem w dniach 04 – 06 grudnia 2019 r.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przychylił się do 
opinii Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rzeczoznawców nada-
jąc kol. Janowi Żakowskiemu uprawnienia Rzeczoznawcy SITK w spe-
cjalnościach: 1.2 – układy komunikacyjne tras i węzłów drogowych, 2.2 
– nawierzchnie drogowo-lotniskowe, 2.3 – zagadnienia geotechniczne .

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinanso-
wanie dla Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej przy Krakow-
skiej Radzie FSNT NOT w wysokości 500 zł.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinan-
sowanie na pokrycie kosztów udziału członków pełniących funkcje 
w Zarządzie Krajowego Klubu Seniora w spotkaniu KKS w Krakowie 
w dniu 18 listopada 2019 r.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decy-
zję w sprawie przeniesienia na rok 2020 składek niewykorzystanych 
w 2019 roku przez Koła działające w: Mota-Engil Central Europe 
S.A., Politechnice Krakowskiej, Zespole Szkół nr 1, GDDKiA Oddział 
w Krakowie Rejon Kraków, PNUIK Kraków oraz Koło Grodzkie.

– Zarząd omówił przebieg spotkania gwiazdkowego Oddziału, które od-
było się w Hotelu Europejskim w dniu 11 grudnia 2019 r. 
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– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze Spotkaniem Mię-
dzyoddziałowym organizowanym przez nasz Oddział w dniach 17-18 
kwietnia 2020 roku w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.

– Zarząd podsumował przebieg Jubileuszu Profesora Kazimierza Flagi 
(80 lat), Marty Niemiec (80 lat) i Karola Nędzy (80 lat) zorganizowa-
nego w dniu 06 listopada 2019 roku w Hotelu Europejskim.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przyjęciu kol. Grzegorza Szkutkowskiego do Koła przy Politechnice 
Krakowskiej i skreśleniu z listy członków: Zbigniewa Ciaputy i Juliana 
Mędla z Koła w MPK S.A. w Krakowie oraz Adama Weigla i Marka 
Ćwikły z Koła w PNUIK Kraków. Z listy członków skreślono również 
zmarłego kol. Zbigniewa Nowaka z Koła w MPK S.A. w Krakowie.

– Kol. Danuta Schwertner – Redaktor Informatora Oddziału przypomnia-
ła, że w listopadzie 2019 roku minęło 20 lat wydawania Informatora 
Oddziału, notatka na ten temat została zamieszczona w Informatorze nr 
3/2019.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20 stycznia 2020 r.
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 9(19)/2019 z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2019 r. Poinformo-
wano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Poinformowano o Uchwałach Zarządu Krajowego SITK RP podjętych 
w dniu 13.01.2020 r. w sprawie minimalnej składki członkowskiej i mi-
nimalnej opłaty wpisowej na 2020 rok oraz w sprawie finansowania 
wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia w 2020 roku 
i wysokości opłaty za udział w konkursie „ERNEST 2019".

– Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji organizowanych 
przez Oddział w pierwszym kwartale 2020 roku.

– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski Prezes Koła SITK w Mota-En-
gil Central Europe S.A. o sfinansowanie kosztu wynajęcia przewodnika 
podczas zwiedzania Muzeum Książąt Czartoryskich (w dniu 08 lutego 
2020 r.) oraz dofinansowanie kosztu przejazdu dla uczestników wyjaz-
du techniczno-integracyjnego na budowę aktualnie realizowanego od-
cinka Zakopianki (S7), połączonego z wizytą w Tatrach – „Wiosenne 
krokusy” (w dniu 17 kwietnia 2020 r.).
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– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję ws. 
ustalenia wysokości cen na archiwalne Zeszyty Naukowo – Techniczne 
Oddziału.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o zwolnieniu z opłacania składek dwóch członków Koła Seniorów.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decy-
zję w sprawie przeniesienia na rok 2020 składek niewykorzystanych 
w 2019 roku przez Koło w MPK S.A. w Krakowie.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z Zebraniem Sprawoz-
dawczym, które odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. w sali konferen-
cyjnej MPK. S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z organizacją Jubile-
uszy dla Seniorów z Oddziału.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przyjęciu kol. Janusza Brożka do Koła w Mota-Engil Central Europe 
S.A. i skreśleniu z listy członków kol. Klaudii Zaor i kol. Marcina Kra-
ma z tego Koła.

– Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała o zmianie termi-
nu seminarium organizowanego przez Koło przy Politechnice Krakow-
skiej, na którym zespół prelegentów przedstawi prezentację na temat 
obejść drogowych miast; nowy termin to 24.02.2020 r.

– Prezes Oddziału poinformowała, że w dniu 28.01.br. w siedzibie Od-
działu odbędzie się Spotkanie Noworoczne Koła Seniorów.

– Zarząd przedyskutował propozycje kandydatur z Oddziału do konkursu 
ERNESTY za rok 2019.

– Prezes Oddziału poinformowała o otrzymaniu od Żony zmarłego profe-
sora Wiesława Zabłockiego listu z podziękowaniem za pamięć.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 17 lutego 2020 r.
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 1(20)/2020 z posiedzenia w dniu 20 stycznia 2020 r. Poinformo-
wano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o nadaniu uprawnień Rzeczoznawcy SITK z zakresu nawierzchni dro-
gowych kol. Piotrowi Zielińskiemu z Koła przy Politechnice Krakow-
skiej .
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– Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji organizowanych 
przez Oddział w pierwszym kwartale 2020 roku.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przyjęciu kol. Mateusza Kury do Koła w ZUE S.A.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego podjął jednogłośną decyzję 
o przeniesieniu składek Koła w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Krakowie na rok 2020.

– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła SITK 
przy Politechnice Krakowskiej o sfinansowanie poczęstunku dla 
uczestników seminarium nt.: „Planowanie i projektowanie obwodnic 
drogowych” organizowanego w dniu 24.02.2020 r.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z organizacją Spotka-
nia Międzyoddziałowego w dniach 17-18.04.2020 r. w Domu Kultury 
Kolejarza w Krakowie .

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informację o stanie organizacyj-
nym Oddziału na koniec 2019 roku – zgodnie ze sprawozdaniem staty-
stycznym Oddziału przesłanym do Zarządu Krajowego.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z Zebraniem Sprawoz-
dawczym Oddziału za rok 2019, które zaplanowano w dniu 31 marca 
2020 r.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z organizacją konkur-
su na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów uczelni wyższych 
w Krakowie za rok 2019.

– Zarząd wyłonił kandydatury do konkursu SITK „ERNEST za 2019” 
w poszczególnych kategoriach . 

– Prezes Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. kol. Beata Toporska 
przekazała informacje na temat spotkania integracyjnego i zwiedzania 
Muzeum Książąt Czartoryskich (w dniu 08.02.2020 r.).

– Zarząd rozpatrzył pismo otrzymane z Zarządu Krajowego w sprawie 
udostępnienia imiennego zestawienia członków Oddziału z przynależ-
nością do POIIB.

– Poinformowano o przygotowanej i przesłanej do Zarządu Krajowego 
opinii dla Ministerstwa Infrastruktury do projektu ustawy o zmianie usta-
wy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

– Podjęto działania w sprawie przygotowania opinii Oddziału i przekaza-
nia jej do Zarządu Krajowego dla Ministerstwa Infrastruktury do pro-
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jektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wie-
loletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 
- 2030”.

– Przekazano informację przesłaną przez Zarząd Krajowy w sprawie sto-
sowania w roku 2020 nowego papieru firmowego z nowym logo Sto-
warzyszenia .

– Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na uroczystość odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej inż. Ernesta Malinowskiego w dniu 02 marca 
2020 r. w 101 rocznicę śmierci polskiego inżyniera. 

– Zarząd rozpatrzył możliwość włączenia się w obchody pierwszego 
Światowego Dnia Inżyniera – jest to Światowy Dzień Inżynierii Zrów-
noważonego Rozwoju (04 marca 2020 r.).

– Poinformowano o otrzymanym nowym Regulaminie przyznawania 
Odznak Honorowych FSNT-NOT.

– Prezes Oddziału poinformowała o przebiegu Balu Karnawałowego 
„Z 1001 nocy” zorganizowanego w dniu 15 lutego 2020 r. w Hotelu 
Metropolo by Golden Tulip Krakow.

Zdalne posiedzenia Zarządu Oddziału
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce (z powodu pandemii 

koronawirusa), Zarząd Oddziału podjął decyzję o prowadzeniu pracy zdalnej 
polegającej na podejmowaniu kontaktów między członkami Zarządu i podejmo-
waniu decyzji drogą elektroniczną (kontakty mailowe). W marcu 2020 Zarząd 
rozpatrzył następujące sprawy:

– Członkowie Zarządu Oddziału w głosowaniu jawnym – drogą elek-
troniczną jednogłośnie zaakceptowali zaproponowaną zmianę w zapi-
sie Wewnętrznego Regulaminu Działania Zarządu Oddziału SITK RP 
w Krakowie. Zaktualizowany Regulamin został zatwierdzony na po-
siedzeniu Zarządu przeprowadzonym w trybie elektronicznym z wy-
korzystaniem Internetu w dniach 25-26 marca 2020. Paragraf 3 punkt 
3 Regulaminu przyjmuje brzmienie (wprowadzone zmiany zapisane są 
kursywą):

Par. 3. Pkt. 3. „Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym 
większością głosów. Przy równości głosów decydującym jest stano-
wisko prowadzącego obrady. Głosowanie może być przeprowadzone 
w formie elektronicznej”.
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– W głosowaniu przeprowadzonym drogą elektroniczną w dniach 31.03-
01.04.2020 r. Zarząd Oddziału jednogłośnie przyjął Sprawozdanie 
z działalności Oddziału w 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem finanso-
wym za rok 2019. Sprawozdanie zostało przekazane do Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Medal im. Henryka Komorowskiego dla Kolegi Jerze-
go Hydzika

Miło nam poinformować, że w dniu 9 grudnia 2019 roku, podczas uroczyste-
go posiedzenia Rady Krajowej SITK RP zasłużeni członkowie Stowarzyszenia 
zostali uhonorowani Medalami im . Henryka Komorowskiego .

Wśród sześciu zasłużonych, odznaczonych członków Stowarzyszenia zna-
lazł się również przedstawiciel naszego Oddziału, Przewodniczący Krajowego 
Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu Kolega Jerzy Hydzik . 

Uroczyste wręczenie Medali im. Henryka Komorowskiego, drugi z lewej – Kol. Jerzy Hydzik. (fot. Edward Kasierski)

Warto przypomnieć, że Medalem im. Henryka Komorowskiego wyróżnia 
się członków SITK za wybitną działalność na rzecz SITK RP, którzy spełniają 
określone warunki. Kandydaci powinni posiadać co najmniej dwie godno-
ści, tytuły lub wyróżnienia Stowarzyszenia, są autorami lub współautorami 
ważnych dla Stowarzyszenia inicjatyw organizacyjnych lub merytorycznych 
stanowiących istotną realizację zadań statutowych SITK RP, poza tym posia-
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dają budzące powszechne uznanie cechy charakteru: umiejętność skupiania 
członków wokół problemów wymagających rozwiązania lub określenia nowych 
form działalności Stowarzyszenia, koleżeńskość, prawość, doświadczenie, tzw. 
„siłę przebicia wraz z kulturą osobistą”, a także wpływ na aktywność innych 
członków SITK RP.

Spełnienie warunków przyznawania Medalu przez kandydatów uważa się 
za symboliczne przedłużanie wpływu Imiennika Medalu na kontynuowanie 
działalności Stowarzyszenia oraz potwierdzenie korzystania z wzorca postę-
powania pozostawionego przez Niego kolejnym pokoleniom członków SITK.

Serdecznie gratulujemy Koledze Jerzemu Hydzikowi odznaczenia Medalem 
im . Henryka Komorowskiego!

Konferencje organizowane przez Oddział

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 
NOVKOL 2019

XVIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej nt: Nowoczesne techno-
logie i systemy zarządzania w transporcie szynowym odbyła się w Zakopanem 
w dniach 04 - 06 grudnia 2019 roku. Organizatorem konferencji był Oddział 
SITK RP w Krakowie we współpracy z Krajową Sekcją Kolejową SITK RP, 
Politechniką Krakowską – Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Nosalowy Dwór 
Resort & Spa w Zakopanem.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, którego udzielili: 
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Piotr Ćwik – Wojewoda Mało-
polski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Ignacy 
Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Mamiński – Prezes 
Zarządu PKP S.A., Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC, Andrzej 
Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior i Janusz Dyduch – Prezes 
SITK RP. Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Nowoczesne Budownic-
two Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Technika Transportu Szynowego 
oraz Transport Miejski i Regionalny .
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Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była Prezes Oddziału Józefa 
Majerczak, Sekretarzem Merytorycznym Sergiusz Lisowski, a Sekretarzem 
Organizacyjnym – Janina Mrowińska.

Tematyka poruszana na konferencji obejmowała w szczególności zagadnie-
nia dotyczące nowoczesnych technologii w projektowaniu, budowie, utrzyma-
niu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego 
do przewozu osób i rzeczy, m .in .:

– realizacja inwestycji 2014 – 2020 i plany na kolejne perspektywy 2021 
– 2027, w tym wielkie projekty – CPK, KDP, Rail Baltica, Podłęże – 
Piekiełko itp.,

– analizy efektywności inwestycji kolejowych,
– najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastruktu-

rą, w tym BIM,
– certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów struktural-

nych wynikających z interoperacyjności,
– konsekwencje i problemy wdrożenia IV pakietu kolejowego,
– czynniki warunkujące bezpieczeństwo przewozów kolejowych,
– rozwój transportu szynowego w miastach i regionach zintegrowany 

z innymi gałęziami transportu,
– działania na rzecz wzmocnienia konkurencyjności transportu szynowe-

go osób i rzeczy .
Konferencja zgromadziła 620 osób – przedstawicieli spółek Grupy PKP 

S.A., uczelni wyższych, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyj-
nych i wykonawczych z Polski, Austrii, Belgii, Czech, Francji, Litwy, Niemiec 
i Szwajcarii zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na 
kolei. Artykuły zostały wygłoszone podczas VII tematycznych sesji meryto-
rycznych:

I. Zarządzanie infrastrukturą transportu szynowego.
II . Inwestycje w transporcie szynowym .
III. Kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym, (sesja pod patronatem fir-

my Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k. – partnera technologicznego 
konferencji).

IV. Infrastruktura sterowania ruchem kolejowym.
V. Nawierzchnia i podtorze.
VI. Infrastruktura i bezpieczeństwo transportu szynowego.
VII. Pojazdy, diagnostyka, transport.
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Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Zeszy-
tach Naukowo-Technicznych SITK RP Oddział w Krakowie (seria: Materiały 
Konferencyjne) – Zeszyt  nr 2 (119)/2019 (384 strony). Poza artykułami 
opublikowanymi w wydawnictwie wygłoszono również szereg referatów 
niepublikowanych .

XVIII edycja konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, była platformą 
wymiany wiedzy, poglądów oraz doświadczeń związanych z nowoczesnymi 
technologiami w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, zarządzaniu, diagno-
styce oraz eksploatacji infrastruktury szynowej, a także taboru szynowego. 
Szeroko omawiane były tematy związane ze sterowaniem ruchem kolejowym, 
omawiano zagadnienia związane z nawierzchnią szynową i podtorzem. Podczas 
sesji i paneli dyskusyjnych poruszano również tematy bezpieczeństwa. Nie 
zabrakło gorących tematów poruszających opinię publiczną, jak np.: Centralny 
Port Komunikacyjny, Rail Baltica, linia Podłęże-Piekiełko, czy budowa linii 
dużych prędkości w Polsce. Omawiano też bardzo dynamicznie rozwijającą 
się technologię BIM. Wszystkich uczestników mocno interesowały tematy 
inwestycyjne – realizacja inwestycji w latach 2014-2020, ale także w dalszej 
perspektywie, a więc w latach 2021-2027.

Uczestnicy mieli również okazję uczestniczyć w przygotowanych przez 
firmę COVER warsztatach na temat innowacyjnej technologii klejenia tłucznia 
kolejowego, podczas których zdobywano wiedzę praktyczną.

Jedną z tegorocznych nowości konferencyjnych było zaprezentowanie przez 
organizatorów nieco zmodyfikowanego logo konferencyjnego oraz „skrótowca” 
do nazwy, który brzmi: NOVKOL i będzie kojarzył się z nazwą Nowoczesne 
Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym. Nowością było 
także miejsce konferencji, w tym roku był to hotel Nosalowy Dwór Resort & 
Spa w Zakopanem .

Tradycją tej konferencji są konkursy na najbardziej innowacyjny referat 
spośród grupy młodych inżynierów w wielu do lat 35, taki konkurs został 
przeprowadzony również podczas tej edycji. Kapituła konkursu przyznała trzy 
nagrody – pierwszą otrzymał Adam Hyliński z Politechniki Wrocławskiej, druga 
przypadła Cezaremu Kraśkiewiczowi z Politechniki Warszawskiej, a trzecią 
odebrał Grzegorz Stencel z Instytutu Kolejnictwa. Wszyscy wyróżnieni otrzy-
mali drobne upominki .

Miłym akcentem ostatniego dnia konferencji, przypadającego w dniu Św. 
Mikołaja było to, że organizatorzy obdarowali uczestników drobnymi upomin-
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kami. Wśród obecnych dodatkowo rozlosowany został voucher na weekendowy 
pobyt w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa, ufundowany przez Dyrektora 
Generalnego Hotelu.

Prezes Oddziału Józefa Majerczak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji 

Głos zabiera Mariusz Szałkowski – Wiceprezes SITK RP
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Obrady konferencji

Referat wygłasza Adam Hyliński z Politechniki 
Wrocławskiej – laureat I miejsca w konkursie na 
najbardziej innowacyjny referat spośród grupy 
młodych inżynierów
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Warsztaty firmy COVER dotyczące innowacyjnej technologii klejenia tłucznia kolejowego

Uczestnicy konferencji z karykaturami, od lewej: Ignacy Góra,  Prezes Oddziału Józefa Majerczak,  Mirosław Okniański, 
prof. Krzysztof Stypuła, Bożena Ziemba - Grodska i Marek Błeszyński
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Kolejny miły akcent konferencji to zasługa kol. Marka Błeszyńskiego, 
który podczas konferencji obdarował karykaturami swego autorstwa kilkoro 
uczestników konferencji; byli to: Mirosław Boryczko, Ignacy Góra, Ewelina 
Kwiatkowska, Miosław Okniański, prof. Krzysztof Stypuła i Bożena Ziemba 
– Grodska.

Konferencja zgromadziła 36 Partnerów, w tym 1 Generalnego, 2 Diamen-
towych, 4 Złotych, 18 Oficjalnych oraz 11 Partnerów Konferencji. Firmy 
zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk 
wystawowych .

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również 
o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczystą 
sponsorowaną kolację w restauracji hotelowej z występem Zespołu Skaldowie, 
a drugiego dnia sponsorowaną kolację koleżeńską w klimacie kubańskim. 
Organizatorzy zaprosili również uczestników na wycieczkę z przewodnikiem 
na Rusinową Polanę; w trakcie wyprawy zwiedzono Sanktuarium Matki Bożej 
Jaworzyńskiej – Królowej Tatr Wiktorówki.

Uczestnicy konferencji na Rusinowej Polanie

Opracowanie:
Sergiusz Lisowski – Sekretarz Merytoryczny konferencji

Janina Mrowińska – Sekretarz Organizacyjny konferencji
Zdjęcia: Tomasz Filiciak, Wojciech Wojas
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Wnioski z konferencji
Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 

NOVKOL 2019
(Zakopane, 04-06 grudnia 2019 roku)

Komisja wnioskowa pracująca w składzie:
– dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska),
– mgr inż. Marek Białek (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.),
– mgr inż. Rafał Frączek (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.),
– mgr inż. Sergiusz Lisowski (Politechnika Krakowska),
– mgr inż. Stanisław Waligóra (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 

przyjęła następujące wnioski:
1. Aby zapewnić rozwój kolei w systemach transportowych należy:

– zapewnić odpowiedni poziom utrzymania infrastruktury i inwestycji 
związanych z jej modernizacją i rozbudową,

-	 zapewnić odnowienie taboru kolejowego, w tym zakup nowych po-
jazdów i modernizację taboru istniejącego,

-	 zwiększyć aktywności organizatorów przewozów pasażerskich i ich 
dotowanie,

-	 zwiększyć integrację wszystkich środków transportu publicznego.
2. Należy zabiegać o dofinansowania ze środków UE dla przewozów in-

termodalnych .
3. Należy zadbać o to, aby we wdrożeniu IV pakietu kolejowego UE 

w części technicznej, została zapewniona jakość wyrobów oraz syme-
tria w dostępie krajowych firm do rynków zagranicznych.

4. Pilnie należy dostosować wymogi krajowe dotyczące podtorza (zwłasz-
cza Id-3) do EUROKODU PN-EN 1991:2 i EUROKODU 7, w zakresie 
oceny nośności i stateczności podtorza oraz jego obciążeń.

5. Bardzo istotne jest opracowanie przez zarządcę infrastruktury i jednost-
ki naukowe podstawowych wymagań dla wyrobów i systemów stoso-
wanych do izolacji wibroakustycznej w konstrukcjach dróg szynowych, 
określających najbardziej istotne dla ich funkcji parametry materiałowe 
i wymagania jakościowe.

6. Należy zweryfikować i ponownie określić zalecenia i wymogi dotyczą-
ce stosowania geosytnetyków w kolejnictwie .

7. Z uwagi, iż prawidłowe przeprowadzenie pomiarów drgań, a potem 
obliczeń symulacyjnych jest istotnym elementem ochrony budynków 
i ludzi w budynkach przed nadmiernym wpływem drgań kolejowych, 
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wnioskuje się, aby działania te w przypadku inwestycji kolejowych 
były uwzględniane już na etapie sporządzania ocen oddziaływania na 
środowisko.

8. Wnioskuje się o podejmowanie działań mających na celu wdrażanie 
predykcyjnej diagnostyki infrastruktury za pomocą dedykowanych po-
jazdów, pozwalającej na redukcje kosztów tego procesu.

9. Poszukując recept na innowacyjność kolei należy zauważyć, że postęp 
techniczny jest ściśle skorelowany z rozwojem coraz to nowych specja-
lizacji technicznych .

10. Wnioskuje się o rozbudowanie w nowoczesnych strukturach organi-
zacyjnych transportu szynowego wyspecjalizowanych zespołów inży-
nierskich, dając im możliwość kreowania inicjatyw, innowacyjnych 
rozwiązań i pomysłów, ujawnienia się jednostek ponadprzeciętnych, 
eksploracji nowych dziedzin, szczególnie wykorzystując fakt, iż tzw. 
źródła wiedzy technicznej obejmują obecnie potężne zasoby zgroma-
dzone m.in. w internecie (zawierające rozmaite publikacje i badania 
zagraniczne).

11. Zaleca się tworzenie prorozwojowych struktur organizacyjnych, a więc 
kładących nacisk na zespoły inżynierskie, co powinno być priorytetem 
zarządcy infrastruktury i innych podmiotów rynku kolejowego, które są 
odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych. Takie zespoły 
będą determinować efektywność wydatkowania ogromnych środków 
modernizacyjnych. Stać się też mogą motorem rządowego programu 
rozwoju innowacyjności, przy czy sam koszt funkcjonowania takich 
zespołów jest pomijalnie mały w stosunku do nakładów i kosztów po-
noszonych na infrastrukturę kolejową.

12. Z uwagi na zmniejszenie liczby specjalistów branży drogowej, a także 
słabe zainteresowanie studentów specjalnością kolejową na wydzia-
łach budownictwa, ponadto ekspansywny rozwój branży informatycz-
nej, powodujący pewne odwrócenie uwagi od zagadnień związanych 
z „twardą” infrastrukturą drogową – projektowaniem, budową i utrzy-
maniem podtorza oraz nawierzchni kolejowej, należy podjąć działania 
mające na celu wypracowanie i zachowanie właściwego balansu mię-
dzy poszczególnymi branżami kolejowymi oraz odwróceniem nega-
tywnego trendu w kształceniu przyszłych kadr.

13. Dla zintensyfikowania realizacji inwestycji kolejowych m.in. należy:
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-	 odpowiednio planować zamknięcia torowe i technologie wykonania 
robót na etapie przedprzetargowym,

-	 jasno i klarownie precyzować wymagania zamawiającego – co do 
technologii wykonania robót .

14. W celu precyzyjnego lokalizowania uszkodzeń w systemach automaty-
ki kolejowej istnieje potrzeba rozwoju metod diagnostycznych w kie-
runku umożliwienia wnioskowania w sytuacji braku pełnej informacji 
wskazującej na rodzaj uszkodzenia.

15. Wnioskuje się o opracowanie długofalowej strategii utrzymania urzą-
dzeń srk, mającej na celu zapewnienie wysokiej dostępności, a tym sa-
mym efektywne wykorzystanie sieci transportowej oraz optymalizację 
kosztów .

16. Konieczne jest kontynuowanie prac nad standaryzacją interfejsów i po-
wiązań między systemami srk.

17. Niezbędny jest rozwój krajowych kompetencji w zakresie projektowa-
nia i utrzymania systemów srk (w tym ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-
-R) w oparciu o najnowsze technologie i narzędzia.

18. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego rekomendowane jest 
wykonanie badań czasów reakcji maszynistów przy zmiennych wa-
runkach: terenowych, pogodowych oraz wynikających z typu pojazdu 
trakcyjnego .

19. Wnioskuje się o zwrócenie większej uwagi na nowe zagrożenia 
w obszarach teleinformatyki, wynikające z intensywnego rozwoju 
nowoczesnych technologii cyfrowych i informatycznych, szczególnie 
w dziedzinach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym, moni-
toringiem elementów systemu kolejowego, optymalizacją przewozów 
itp., a wpływające na bezpieczeństwo, niezawodność systemów i ich 
podatność na cyberataki.

20. Mając na uwadze bezpieczne prowadzenie pociągów oraz fakt, iż jesz-
cze przez wiele lat na wielu liniach podstawowym sposobem prowa-
dzenia ruchu kolejowego pozostanie optyczna sygnalizacja przytorowa, 
a także przy wzrastającej prędkości jazdy, pożądanej dobrej rozpozna-
walności, czytelności i jednoznaczności obrazów sygnałowych oraz 
komfortu pracy maszynisty wnioskuje się rozważyć poniższe postulaty:
– uzupełnić postanowienia instrukcji Ie-4 o wymaganie projektowania 

lokalizacji sygnalizatora tak, aby jego wskazań nie zasłaniały inne 



22 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

elementy infrastruktury, np. słupy i bramki trakcyjne, podpory kładki 
lub wiaduktu, latarnie oświetleniowe itp.,

-	 uwzględniając fakt, że stosowane w obrazach sygnałowych obecnej 
sygnalizacji prędkościowej kolorowe pasy są widoczne z bliższej 
odległości, niż znajdujące się ponad nimi światło pomarańczowe 
(dotyczy to w szczególności pasa zielonego), należy wdrożyć proces 
zastąpienia ich wskaźnikami W21 i W21a (wskaźnik umieszczany 
na sygnalizatorze poprzedzającym semafor ograniczający prędkość) 
z wyświetlanymi cyframi LED,

-	 proponowany obraz wskaźnika W21a: czarny trójkąt skierowany 
ostrzem do dołu, a na jego tle wyświetlona w kolorze pomarańczowym 
(w odróżnieniu od wskaźnika W21, na którym cyfry są białe) liczba 
wskazująca w dziesiątkach km/h prędkość, na którą zezwala następ-
ny semafor (tak dobrany kształt powoduje, że wskaźnik intuicyjnie 
kojarzyć się będzie ze wskaźnikiem W8 lub tarczą D6, podobnie jak 
prostokątny kształt wskaźnika W21 kojarzy się z kształtem wskaźnika 
W27. Taki sam obraz sygnałowy powinien być przyjęty dla wskaźnika 
W21a wykonanego jako tablica stała),

-	 uwzględniając potrzebę dobrej rozpoznawalności cyfr zastosować 
na wskaźnikach wyświetlanych LED matryce, których kształty cyfr 
odpowiadają wzorom zdefiniowanym w instrukcji Ie-102 str. 2.

21. W dziedzinie sterowania ruchem kolejowym należy prowadzić dzia-
łania prowadzące do porządkowania i uściślania stosowanej termino-
logii i klasyfikacji w zakresie urządzeń i systemów srk. Działania te 
są niezbędne dla spójnego rozumienia podstawowych zagadnień, które 
są podstawą do sprawnego prowadzenia dyskusji na tematy związane 
z aktualnymi zmianami technologii sterowania w kolejowym systemie 
transportowym .

22. Należy rozwijać dyskusję nad procesem cyfryzacji kolei. Polska ko-
lej w coraz szerszym stopniu korzysta z rozwiązań zrealizowanych 
w technologii komputerowej oraz funkcjonalności realizowanych przy 
pomocy oprogramowania. Zastosowanie tych rozwiązań w połączeniu 
z systemami transmisji danych prowadzi do coraz szerszej integracji 
tych urządzeń i systemów. Te nowe rozwiązania mają wiele zalet i dają 
nowe możliwości, ale nie są wolne od wad i stawiają przed zarządcą in-
frastruktury nowe wyzwania. Pojawia się potrzeba rozwijania nowych 
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kompetencji np. w zakresie dostosowywania właściwości nowych roz-
wiązań (np. systemu ERTMS/ETCS) do realizacji rzeczywistych po-
trzeb w zakresie sterowania ruchem kolejowym, zarządzania wersjami 
oprogramowania i konfiguracjami danych dla poszczególnych odcin-
ków sieci kolejowej. Postępująca cyfryzacja wymaga prac nad wpro-
wadzeniem standaryzacji opisu cyfrowego różnych aspektów systemu 
kolei. Potrzebna jest również dyskusja na temat potencjalnych zagrożeń 
związanych z cyberbezpieczeństwem.

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infra-
struktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG`2020

W dniach 27-28 lutego 2020 roku w Niepołomicach odbyła się II Ogólno-
polska Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: Nowoczesne technologie w pro-
jektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów NOVDROG’2020, zorganizowana przez SITK RP Oddział w Kra-
kowie we współpracy z Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą 
Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Małopolską Okręgową 
Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie i Zarządem Dróg Miasta Krakowa. Obrady konferencji odbywały 
się w Hotelu Novum w Niepołomicach.

Konferencję objęli Patronatem Honorowym: Andrzej Adamczyk – Mini-
ster Infrastruktury, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – 
Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Dyduch – Prezes SITK RP, 
Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej, Leszek Rafalski – Dyrektor 
Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Barbara Dzieciuchowicz – 
Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Jan 
Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W pracach Komitetu Naukowo-Programowego konferencji uczestniczyli: dr 
hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska) - Przewodniczą-
cy, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. 
inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Wiesław 
Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politech-
nika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska), 
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM 
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Sp. z o.o.), dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska), 
dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska) i dr hab. 
inż. Piotr Olszewski, prof. PW (Politechnika Warszawska).

Partnerem wydarzenia było Miasto Kraków, a Patronatem Medialnym 
konferencję objęły: Drogownictwo, Gazeta Niepołomice, Magazyn Autostrady, 
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Portal EDROGA, Portal Magiczny 
Kraków, Przegląd Komunikacyjny oraz Transport Miejski i Regionalny .

Nad kwestiami organizacyjnymi czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: 
Beata Toporska (Przewodnicząca), Andrzej Kollbek (Zastępca Przewodni-
czącej), Janina Mrowińska (Sekretarz), Piotr Buczek, Anna Karpierz, Anna 
Reszczyk i Robert Szota.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:
– Wybrane zagadnienia studium sieciowego, korytarzowego oraz projek-

towania, budowy, eksploatacji dróg i ulic także jako elementu prze-
strzeni publicznej .

– Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruk-
tury drogowej .

– Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w re-
alizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

– Asset management - zarządzanie majątkiem drogowym.
– Nowoczesne rozwiązania i zarządzanie w procesie inwentaryzacji in-

frastruktury drogowej, w tym BIM .
– Ochrona środowiska w drogownictwie.
Konferencja zgromadziła 112 osób, przedstawicieli środowiska nauki, jedno-

stek budżetowych, firm projektowych i wykonawczych oraz firm zajmujących 
się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową. 

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili: prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Tatara – Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej, Tomasz Pałasiński 
- Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kra-
kowie, Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie, prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz 
– Prezes Honorowy SITK RP, Mariusz Szałkowski – Wiceprezes SITK RP, 
Józefa Majerczak – Prezes Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie i Jan Sty-
liński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Zeszytach 
Naukowo-Technicznych Oddziału SITK RP w Krakowie: Zeszyt nr 1(120)/2020 
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(244 strony) zawierającym 5 artykułów recenzowanych, 2 artykuły niere-
cenzowane oraz 7 prezentacji. Materiały te zostały przekazane uczestnikom 
konferencji. W czasie konferencji wygłoszono 28 referatów, a obrady toczyły 
się w sześciu sesjach. 

Konferencja była prezentacją szerokiego spektrum doświadczeń, poglądów, 
a przede wszystkim wiedzy z zakresu infrastruktury drogowej . Tematyka obej-
mowała nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty 
formalno-prawne związane z realizacją zadań inżynierskich. 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Beata Toporska otwiera konferencję

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, z prawej Beata Toporska 
i prof. Wiesław Starowicz
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Referat wygłasza Michał Zawodny - student Politechniki Wrocławskiej

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Andrzej Kollbek podsumowuje konferencję
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Komitet Organizacyjny Konferencji w „damskim składzie”: Anna Karpierz, Beata Toporska, Anna Reszczyk 
i Janina Mrowińska

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji NOVDROG’2020
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Podsumowanie zagadnień konferencji oraz efektów dyskusji
Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji 

infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG`2020
W trakcie konferencji poruszono wiele zagadnień zarówno naukowo-ba-

dawczych, jak i praktycznych, dyskusje prowadzono także w kuluarach, na 
ich podstawie można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była 
bardzo szeroka i w pełni wpisywała się w tematykę konferencji, związaną z no-
woczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie drogowym. 
Efekty obrad merytorycznych i przeprowadzonych dyskusji można przedstawić 
w następujących grupach tematycznych:

1. W zarządzaniu infrastrukturą drogową powinno się korzystać z naj-
nowszych technik, takich, jak: skaning laserowy, fotograficzne bazy 
danych, techniki BIM itp. – co zapewnia większą efektywność wyko-
nywanych projektów oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jako-
ści dróg, a także infrastruktury okołodrogowej wraz z jej otoczeniem.

2. Powinno się dążyć do zmiany schematycznego myślenia i stosować 
nowe technologie, nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz wdra-
żać wyniki prac badawczych na większą skalę.

3. W zakresie bezpieczeństwa ruchu większy nacisk należy stawiać na 
funkcje społeczne drogi oraz najnowsze technologie mające wpływ na 
bezpieczeństwo poprzez uspokojenie ruchu, inżynierię postrzegania sy-
gnałów drogowych oraz kompozyty zamiast materiałów sztywnych.

4. W większym stopniu należy stosować wiedzę z zakresu technologii 
nawierzchni zarówno betonowych jak i bitumicznych, w tym: beton 
wałowany oraz warstwy sczepne w nawierzchniach asfaltowych. Nie-
zwykle ważne jest traktowanie górnej warstwy podbudowy jako tej, 
która ma największy wpływ na trwałość zmęczeniową nawierzchni, co 
przy odpowiedniej jakości tej warstwy znacząco przedłuża możliwość 
bezusterkowego jej użytkowania.

5. Dla trwałości konstrukcji nawierzchni największą rolę destrukcyjną 
posiadają samochody ciężarowe. W efekcie należy bardzo wnikliwie 
obliczać konstrukcję nawierzchni z uwzględnieniem faktycznych para-
metrów prędkości, nacisku osi na nawierzchnie oraz skutków zmiennej 
prędkości.

6. Inwestycje drogowe w systemie „zaprojektuj i zbuduj” są sprawdzo-
ne i mimo wielu zalet, powinniśmy analizować wszystkie za i przeciw 
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przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji w tym systemie, biorąc 
pod uwagę priorytety jakościowe i inżynierię wartości w długookreso-
wym utrzymaniu zakończonej inwestycji. 

Oprócz części merytorycznej konferencji organizatorzy zadbali również 
o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczystą 
kolację koleżeńską w sali bankietowej, a w drugim dniu wycieczkę do Zamku 
Królewskiego w Niepołomicach.

Konferencji zgromadziła 11 Partnerów: Partnerem Złotym Konferencji była 
firma Cemex Infrastruktura Sp. z o.o., Partnerami Oficjalnymi Konferencji były 
firmy: LOTOS Alfalt Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., Tensar Polska Sp. 
z o. o., Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A. Pozostali Partnerzy konferencji 
to: ALUMAST S.A., AS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Andrzej 
Zygmunt Sobiesiak, Geobrugg AG, Maccaferri Polska Sp. z o.o, OAT Sp. 
z o.o., Stowarzyszenie Producentów Cementu. Firmy zaprezentowały swoje 
osiągnięcia i produkty w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Opracowanie:
Janina Mrowińska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Andrzej Kollbek - Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
Zdjęcia: Andrzej Kollbek, Janusz Różycki

Seminarium nt.: Planowanie i projektowanie obwodnic drogowych 
Seminarium nt . Planowanie i projektowanie obwodnic drogowych zosta-

ło zorganizowane w dniu 24 lutego 2020 roku przez Koło Zakładowe przy 
Politechnice Krakowskiej i Koło Grodzkie, przy współpracy Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W Seminarium wzięło udział duże 
grono uczestników – ok. 30 osób, w tym członkowie Koła przy Politechnice 
Krakowskiej i Koła Grodzkiego, a także zaproszeni Goście: Tomasz Pałasiń-
ski – Dyrektor Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Grzegorz Obara – Naczelnik Pracowni Studiów Sieci Drogowej 
GDDKiA Oddział w Krakowie. Ponadto uczestnikami byli członkowie Koła 
Seniorów oraz studenci i absolwenci z Politechniki Krakowskiej .

Tematem seminarium były prelekcje specjalistów, które miały stanowić 
próbę odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakimi zasadami należy się kierować w planowaniu obejść drogowych? 
– prelegent prof. Andrzej Rudnicki,
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2. Czy istnieje specyfika planowania i projektowania obwodnic? – prele-
gent prof . Marian Tracz,

3. Czy obwodnice można wykorzystać dla rozwoju polskich miejscowo-
ści? – prelegent Jan Friedberg (specjalista, konsultant).

Głos zabiera prof. Andrzej Rudnicki

Prof. Andrzej Rudnicki wskazał, że temat seminarium – wcześniej zapla-
nowany, nawiązuje aktualnie do rządowego projektu „Program Budowy 100 
Obwodnic na lata 2020 - 2030”. Prelegent podniósł kwestię terminologiczną 
wskazując, że „obwodnica” jest terminem nietrafnym i mylącym – powinna 
być zastąpiona terminem „obejście drogowe”, gdyż taką spełnia funkcję. 
Prelegent zarysował rolę zasad planowania obejść drogowych w metodyce 
tworzenia koncepcji rozwiązań, w nawiązaniu do celów ich budowy. Spośród 
licznych zasad przyporządkowanych do grup, które dotyczą: struktury jednostki 
osadniczej oraz funkcji (w tym ruchu) sieci drogowo-ulicznej, uwarunkowań 
realizacyjnych, czynników środowiskowych, omówił kilka wybranych zasad. 
Odnosiły się one do: sposobu zapewnienia prawidłowości powiązań zewnętrz-
nych i wewnętrznych, umożliwienia specjalizacji elementów układu oraz spo-
sobu zdeglomerowania węzła dróg. Zasady te zostały przedstawione w postaci 
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modeli oraz na przykładach zrealizowanych obejść kilku miast. W kontekście 
rządowego programu budowy obwodnic (obejść drogowych) prelegent przy-
pomniał ideę zawartą w „Instrukcji obliczania wskaźnika celowości budowy 
obwodnicy drogowej”, która służyła w latach 90-tych XX wieku do stworzenia 
rankingu obejść drogowych, ze względu na pilność ich budowy. Aktualnie brak 
takich opracowań.

Prof. Marian Tracz wygłasza prelekcję

Prof. Marian Tracz wskazał na przykładach, że występują różnice w podej-
ściu oraz w specyfice planowania i projektowania obwodnic na ciągach dróg 
wojewódzkich w porównaniu do obwodnic w ciągach dróg krajowych. Dla dróg 
wojewódzkich mniejszą rolę odgrywa przeprowadzenie ruchu tranzytowego, 
a większą – poprawa dostępności miejscowości. Ma na to wpływ wielkość mia-
sta, które obwodnica obchodzi. W mieście małym, po wybudowaniu obwodnicy 
może wystąpić utrata wpływów z obsługi tranzytu. Może to także oddziaływać 
niekorzystnie na przedsiębiorczość, nowe miejsca pracy oraz na zmniejszenie 
atrakcyjności turystycznej danej miejscowości. Ponadto prelegent przedstawił 
kilka przykładów zrealizowanych obwodnic, wskazując na rolę małych rond 
oraz rond turbinowych na bezpieczeństwo ruchu oraz wskazał na pewne ich 
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mankamenty, np., brak w nich rozwiązań dla ruchu rowerowego. Budowa 
obwodnicy zapewnia z jednej strony znaczną poprawę standardu ruchu na 
modernizowanym w ten sposób ciągu drogowym, ale równocześnie umożliwia 
działania uspokajające ruch na dotychczasowym przejściu drogi przez miasto. 
Jako naganne prelegent wskazał praktykę podłączania za pomocą „sięgacza” 
inwestycji deweloperskich (nowo tworzone strefy przemysłowe) do obwodnic 
dróg krajowych .

Obrady seminarium, głos zabiera Jan Friedberg

Jan Friedberg, niezależny specjalista-konsultant, swoją prelekcję zaczął 
od historii pojawienia się problemu potrzeby obwodnicy oraz jej wpływu na 
miejscowość. Wskazał na trudności w trafnym oszacowaniu ruchu na niej oraz 
na przypadki, gdy jej budowa nie zapewniła efektu zmniejszenia ruchu na 
przejściu przez miasto. Prelegent skupił się na korzyściach, jakie może odnieść 
miejscowość w wyniku budowy obwodnicy wokół niej. Aby to osiągnąć, należy 
zagwarantować większy udział władz i społeczności lokalnych już na etapie 
koncepcji. Władze samorządowe powinny dysponować własną ekspertyzą skut-
ków budowy obwodnicy, wspierać własne konsultacje społeczne, dostarczać 
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pełną informację o inwestycji i jej skutkach, wnioskować o uwzględnienie po-
stulatów lokalnych, występować z inicjatywami pozytywnymi, a nie tylko z pro-
testami. Także niezbędne jest dokonanie zmian funkcjonalno-przestrzennych 
w śródmieściu po wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z miejscowości, w tym 
przekształceń w użytkowaniu uwolnionych z nadmiaru ruchu powierzchni ulic. 
Nie można dopuścić do tego, aby uwolniona od samochodów tranzytowych 
przestrzeń ulic została zajęta przez inne samochody. 

W ożywionej dyskusji, w trakcie której prelegenci odpowiadali na pytania 
uczestników seminarium, głos zabrali między innymi: prof. Stanisław Gaca 
z Politechniki Krakowskiej oraz Grzegorz Obara – Naczelnik Pracowni Studiów 
Sieci Drogowej GDDKiA, którzy podzielili się ciekawymi uwagami z wielo-
letniej praktyki zawodowej .

Wskazano na konieczność właściwej interpretacji „poprawy stanu bezpie-
czeństwu ruchu” w wyniku budowy obwodnicy, gdyż nie zawsze jej wybu-
dowanie zmniejsza ogólną liczbę wypadków. Z badań wynika, że poprawa 
bezpieczeństwa występuje na określonym ciągu, ale w szerszej skali sieci 
drogowo - ulicznej miało miejsce więcej wypadków. Dlatego efekty budowy 
obwodnicy ze względu na kryterium bezpieczeństwa ruchu należy oceniać 
w szerszym kontekście obszarowym i podmiotowym.

W dyskusji skoncentrowano się także na potrzebie i sposobie tworzenia 
rankingu pilności budowy poszczególnych obwodnic, w tym roli czynnika 
merytorycznego (inżynierskiego) oraz politycznego. Postulowano potrzebę 
stworzenia obiektywnego, opartego na merytorycznych przesłankach rankingu 
pilności realizacji inwestycji. Zwracano uwagę, aby decyzje skutkujące wska-
zaniem kolejności budowy obwodnic opierać na ocenach wielokryterialnych. 
Interes społeczności lokalnych powinien być przy tym równie ważny, jak punkt 
widzenia zarządców dróg krajowych. Ujęcie elementów politycznych w ran-
kingu jest możliwe, jednak powinno to być jasno sformułowane. Postulowano, 
aby metoda tworząca taki ranking była zrozumiałą zarówno dla decydentów 
jak i dla społeczności lokalnych. Uznano, że celowe jest opracowanie instruk-
cji planowania i projektowania obwodnic, która mogłyby się przyczynić do 
poprawy jakości rozwiązań projektowych oraz podniesienia efektywności 
ruchowej obwodnic .

Program budowy kolejnej setki obwodnic jest niezwykle potrzebny i może 
przyczynić się do znaczącej poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu, nie 
tylko na drogach krajowych, ale także przynieść poprawę funkcjonowania 
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miast, które w wyniku budowy obwodnicy są odciążane od ruchu tranzytowego. 
Uznano, że zarówno prelekcje jak i dyskusja na seminarium stała się istotnym 
wkładem merytorycznym do sformułowania opinii, jaką nasze Stowarzysze-
nie ma przekazać na prośbę Ministerstwa Infrastruktury o przeprowadzenie 
konsultacji przedmiotowego wyżej wymienionego programu budowy 100 ob-
wodnic. Taka opinia została sformułowana i przekazana do Zarządu Oddziału 
w Krakowie, który nada jej dalszy bieg .

Opracowanie: 
Sabina Puławska-Obiedowska 

– Przewodnicząca Koła przy Politechnice Krakowskiej 
Wiesława Rudnicka – Przewodnicząca Koła Grodzkiego

Zdjęcia: Urszula Duda-Wiertel

Zmiana terminu konferencji nt. Aktualne problemy publicznego transportu 
zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ 2020

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników Konferencji Naukowo 
– Technicznej nt .: Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego 
w miastach i aglomeracjach PTZ 2020 planowanej w dniach 26-27 marca br., 
organizatorzy konferencji podjęli decyzję o jej przesunięciu na inny termin (po 
minięciu zagrożenia koronawirusem). 

Organizatorzy przepraszają wszystkich uczestników za niedogodności zwią-
zane z tą decyzją, ale uważają, że należy wpisać się w profilaktyczne działania 
podejmowane aktualnie w całym kraju. Jak tylko sytuacja się ustabilizuje, 
organizatorzy przekażą uczestnikom informacje o nowym terminie konferencji.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Grzegorz Dyrkacz
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Inne konferencje

XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna „Przepusty i przejścia 
dla zwierząt PPZ 2019”

Od lewej: prof. Antoni Tajduś (AGH), Józefa Majerczak (Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie), dr inż. Marek Pańtak 
(Politechnika Krakowska) oraz prof. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska).

W dniach 10-12 grudnia 2019 r., w Centrum Dydaktyki Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie odbyła się XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-
-Techniczna nt.: „Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ 2019”. Tradycja kon-
ferencji sięga 1999 roku, a jej aktualna, XIII edycja dała możliwość wymiany 
doświadczeń na temat przepustów i przejść dla zwierząt. Podczas konferencji 
omówiono również kierunki dalszego rozwoju w tym obszarze. Tematyka 
konferencji dotyczyła:

– zagadnień teoretycznych, metod obliczeń, badań konstrukcji przepu-
stów i przejść dla zwierząt,

– optymalizacji projektowania obiektów z dostosowaniem do aktualnych 
przepisów i norm oraz technologii informatycznych BIM,

– zagadnień hydrologicznych tych obiektów,
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– nowoczesnych materiałów do budowy konstrukcji, fundamentów i wy-
posażenia,

– wykonawstwa, w tym stosowania technologii bezwykopowych,
– innowacyjnych technologii remontów, napraw, rekonstrukcji i wzmac-

niania konstrukcji przepustów,
– konstrukcyjnego ujęcia przepustów i przejść dla zwierząt: projektowa-

nia, budowy, wytycznych i aspektów prawnych,
– ekologicznych aspektów przepustów i przejść dla zwierząt: uwarun-

kowań lokalizacyjnych, wyposażenia wspomagającego migrację zwie-
rząt, monitoringu, zasad obserwacji migracji,

– utrzymania przepustów i przejść dla zwierząt.
Dodatkowo, w dniu 10 grudnia 2019 r. dla uczestników konferencji zorga-

nizowano warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt 
w infrastrukturze komunikacyjnej .

W obradach konferencji uczestniczyła Prezes naszego Oddziału Józefa 
Majerczak, która jest Członkiem Komitetu Honorowego Konferencji.

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji oraz wywiad z Prezes Józefą 
Majerczak zostały opublikowane w czasopiśmie Nowoczesne Budownictwo 
Inżynieryjne nr 1 (88) Styczeń-Luty 2020, strony 10-20. 

Zdjęcie: Maria Szruba, nbi med!a

Spotkania i wyjazdy integracyjne członków Oddziału

Spotkanie gwiazdkowe Oddziału
Spotkanie gwiazdkowe Zarządu Oddziału z przedstawicielami Kół i za-

proszonymi gośćmi odbyło się w restauracji Hotelu Europejskiego w dniu 11 
grudnia 2019 r. W spotkaniu uczestniczyło 58 osób: przedstawiciele władz 
Oddziału z Panią Prezes Józefą Majerczak na czele (która jest też członkiem 
Honorowym SITK RP), Przewodniczący Kół, Seniorzy oraz najbardziej ak-
tywni w roku 2019 członkowie – przedstawiciele Kół działających w Oddziale. 

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: prof. Wiesław Starowicz (Prezes 
Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału, Członek Honorowy SITK) 
oraz Mariusz Szałkowski (Wiceprezes SITK, Członek Honorowy). W spotkaniu 
udział wzięli również Członkowie Honorowi z naszego Oddziału: Marek Błe-
szyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek i Kazimierz Żurowski, 
profesorowie z Politechniki Krakowskiej – Stanisław Gaca i Lidia Żakowska 
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oraz zaproszeni goście: Andrzej Olewicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg 
Miasta Krakowa ds. Współpracy z Dzielnicami, Filip Pachla – Skarbnik Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Krzysztof Racułt 
i Kazimierz Malec – Prezesi firmy Ramatech, będącej partnerem konferencji 
NOVKOL.

W czasie uroczystej kolacji, przy tradycyjnych wigilijnych daniach, zebrani 
dzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie serdeczne życzenia świąteczne 
i noworoczne. W części oficjalnej spotkania złożono gratulacje Mariuszowi 
Szałkowskiemu – nowo wybranemu Wiceprezesowi SITK RP, następnie Prezes 
Oddziału Józefa Majerczak wraz z Prezesem Honorowym prof. Wiesławem 
Starowiczem wręczyła odznaczenia Stowarzyszeniowe: Złotą z Diamentem 
Odznakę Honorową dla Wiceprezes Zarządu Anny Reszczyk, Złotą Odznakę 
Honorową dla Krzysztofa Królikowskiego i Sergiusza Lisowskiego oraz Srebrną 
Odznakę Honorową dla Piotra Szlagora. 

Prezes Józefa Majerczak wraz z Prezesem Honorowym Wiesławem Starowiczem witają zebranych

Jak co roku, także i w czasie tego spotkania, kol. Marek Błeszyński wręczył 
karykaturę swojego autorstwa kol. Pawłowi Ludwigowi z Koła w Mota - Engil 
Central Europe S.A. 
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Złote Honorowe Odznaki SITK dla Krzysztofa Królikowskiego...

...i Sergiusza Lisowskiego
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Srebrną Odznakę Honorową otrzymał Piotr Szlagor

Członkowie składają sobie życzenia świąteczne
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Oddziałowy Aniołek kol. Anna Karpierz obdarowuje zebranych świątecznymi upominkami

Oprawę muzyczną spotkania zapewniło wspaniałe gitarowe trio – koledzy: 
Kazimierz Malec, Konrad Gawłowski i Marek Błeszyński; przy takim akom-
paniamencie uczestnicy chętnie włączyli się we wspólne kolędowanie.

Na zakończenie tego miłego, świątecznego spotkania uczestnicy obdarowani 
zostali świątecznymi upominkami, wśród których znalazł się ostatni numer 
Informatora Oddziału, stowarzyszeniowe kalendarze i zimowe, świąteczne 
herbatki . 

Zdjęcia: Tomasz Filiciak, Koło w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o.

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

W zimowe popołudnie 19 grudnia 2019 roku, w siedzibie Oddziału SITK 
RP w Krakowie, członkowie Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. spotkali 
się na corocznym Spotkaniu Bożonarodzeniowym. W spotkaniu uczestniczyli 
również zaproszeni goście: Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska oraz Redaktor 
Informatora Oddziału Danuta Schwertner. 
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W pierwszej części spotkania Prezes Koła Beata Toporska ogłosiła wyniki 
VI Konkursu Fotograficznego oraz wręczyła nagrodę dla zwycięzcy tegorocz-
nej edycji, którym został kol. Piotr Motyka. Dodatkowo spośród wszystkich 
uczestników konkursu głosujących oraz nadsyłających zdjęcia, wylosowano 
dodatkową nagrodę, którą otrzymała kol. Aneta Szlagor. Serdecznie gratulu-
jemy laureatom konkursu! Podczas spotkania zaprezentowane zostały zdjęcia 
z wcześniejszych edycji konkursu fotograficznego.

W świątecznych nastrojach, słuchając kolęd oraz częstując się słodkimi 
przysmakami, zebrani dzielili się wrażeniami z mijającego roku. Na zakończenie 
spotkania omówiono plan działania Koła na rok 2020.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Kończąc spotkanie Prezes Koła Beata Toporska złożyła serdeczne życzenia 
świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz przekazała 
wszystkim upominki świąteczne.

Opracowanie i zdjęcie: Beata Toporska
Prezes Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.
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Spotkanie członków Koła SITK RP w GDDKiA Oddział  w Krakowie
W dniu 22 stycznia odbyło się pierwsze w 2020 roku spotkanie członków 

Koła SITK RP w GDDKiA Oddział w Krakowie, w którym oprócz członków 
Koła uczestniczyli również zaproszeni goście: Józefa Majerczak – Prezes 
Oddziału oraz Marek Błeszyński – Członek Zarządu. Noworoczne spotkanie 
rozpoczęła Przewodnicząca Koła kol. Anna Reszczyk, składając wszystkim 
życzenia i wręczając drobne upominki. Prezes Józefa Majerczak zapoznała 
zebranych z działalnością Oddziału i planami na najbliższy rok zachęcając do 
aktywnego, czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Spotkanie upłynęło w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Przy wspólnym po-
siłku i kolędowaniu czas szybko płynął. Podczas spotkania uczestnicy mieli 
okazję zaprezentować swoje dokonania zawodowe i podzielić się swoimi 
doświadczeniami, a ten wspólny czas umilał kol. Marek Błeszyński grając na 
gitarze i porywając wszystkich do śpiewu. 

Opracowanie: Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie
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Spotkanie Noworoczne Koła Seniorów połączone ze świętowaniem 50-lecia 
przynależności Koleżanki Ewy Rechul do Stowarzyszenia

W dniu 28 stycznia 2020 r. w Sali Kominkowej siedziby Oddziału odbyło 
się spotkanie noworoczne Koła Seniorów – nietypowe, gdyż połączone ze 
świętowaniem 50-lecia przynależności do SITK Koleżanki Ewy Rechul. W uro-
czystości udział wzięli Seniorzy: Janusz Magrysz – Przewodniczący Koła, Jerzy 
Bąkowski – Sekretarz, Krzysztof Królikowski, Irena i Andrzej Tyscy, Karol 
Nędza no i oczywiście Jubilatka – Ewa Rechul. W spotkaniu uczestniczył prof. 
Wiesław Starowicz (Prezes Honorowy SITK i Oddziału, jak również Członek 
Honorowy), Mariusz Szałkowski (Wiceprezes SITK, Członek Honorowy), 
Anna Reszczyk (Wiceprezes Oddziału), Marek Błeszyński (Członek Zarządu), 
a także Członkowie Honorowi: Jerzy Hydzik i Kazimierz Żurowski, Sekretarz 
Oddziału Janina Mowińska, Redaktor Informatora Danuta Schwertner oraz 
koleżanka Anna Karpierz – pracownica Biura Oddziału.

Odczytanie listu gratulacyjnego dla Koleżanki Ewy Rechul

W pięknie, świątecznie przystrojonej Sali Kominkowej, w tak miłym towa-
rzystwie panowała prawdziwie rodzinna, serdeczna atmosfera. Przewodniczą-
cy Koła Seniorów Janusz Magrysz przekazał wszystkim serdeczne życzenia 
noworoczne, a przedstawiciele władz Oddziału i Koła Seniorów złożyli kol. 
Ewie Rechul najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji 50-tej rocznicy 
przynależności i aktywnej pracy w Stowarzyszeniu. Koleżanka Janina Mro-
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wińska odczytała list gratulacyjny, Jubilatce wręczono bukiet kwiatów, a przy 
gromkim „Sto lat” zaintonowanym przy dźwiękach gitary Marka Błeszyńskiego, 
wzniesiono toast na cześć Jubilatki.

Przy pysznych faworkach, którymi poczęstowała zebranych Jubilatka, kawie 
i innych słodkościach, uczestnicy wspominali minione lata, a kol. Ewa Rechul 
opowiedziała, w jakich okolicznościach została przyjęta w szeregi Stowarzy-
szenia, przypomniała też początki swojej wieloletniej, aktywnej działalności.

Wspomnienia i rozmowy uczestników spotkania

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, a trzeba zaznaczyć, że 
wszytkie osoby zaproszone przez Koło Seniorów na to spotkanie, to wielo-
letni przyjaciele naszych Seniorów, którzy zawsze wspierają Ich działalność, 
chętnie się z Nimi spotykają i motywują Ich do dalszej, aktywnej działalności 
stowarzyszeniowej!

Wycieczka techniczna członków Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie 
Rejon Kraków

W dniu 23 stycznia br. członkowie Koła SITK w GDDKiA Oddział w Kra-
kowie Rejon Kraków udali się na wycieczkę techniczną do realizowanego 
tunelu pod Górą Mały Luboń w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S7. Projekt 
budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka Zdrój i fragmentu 
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DK 47 Rabka Zdrój Chabówka, w tym wizytowany tunel realizowany jest od 
połowy roku 2016. Projekt ten jest prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. GDDKiA jest największym w Pol-
sce beneficjentem środków pomocowych Unii Europejskiej. Projekt uzyskał 
dofinansowanie unijne ze środków perspektywy finansowej na lata 2014-2020, 
całkowita wartość projektu wynosi 2 472,00 mln PLN brutto. 

Inwestycja – budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka o łącznej dłu-
gości 15,830 km została podzielona na trzy odcinki realizacyjne. W ramach 
połączenia nowej drogi S7 z istniejącą drogą dk47 wybudowany zostanie nowy 
odcinek drogi dk47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka o długości 
0,877 m. 

Tunel pod Górą Mały Luboń, który był celem wycieczki, stanowi część 
odcinka II całego Projektu, tj. od miejscowości Naprawa do miejscowości 
Skomielna Biała. Długość całego odcinka wynosi 3,050 km, w tym tunel o dłu-
gości 2,060 km. Wykonawcą robót budowlanych jest włoska firma ASTALDI, 
przedstawiciel firmy zapoznał uczestników z technologią budowy tunelu. 

Tunel drążony jest metodą ADECO-RS (ang. Analysis of Contrlolled De-
formations in Rock and Soils) zastosowaną przez firmę ASTALDI. Metoda ta 
jest stosowana w przypadkach drążenia w trudnych warunkach geologicznych 
i opiera swoją innowacyjność na kontroli deformacji - odkształceń tak, aby 
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zapewnić warunki równowagi oraz zminimalizować obciążenia w obudowie 
tymczasowej i ostatecznej. Realizując drążenie w materiale skalnym Wykonaw-
ca wykorzystuje materiały wybuchowe. Lokalizacja odwiertów do załadowania 
materiału wybuchowego oraz jego ilość jest projektowana w każdym cyklu 
w zależności od warunków geologicznych. Następnie odspojony tą metodą 
materiał skalny jest usuwany, a zewnętrzny profil wykopu jest osiągany przez 
drążenie mechaniczne. Kolejną czynnością jest instalowanie stalowych żeber 
i siatki stalowej, które stanowią element obudowy wstępnej. Na tak wykonaną 
konstrukcję nakłada się torkret. W celu „zespajania” nieciągłości górotworu 
następuje promieniowe wiercenie oraz instalacja kotew w sklepieniu. Następ-
nym etapem jest drążenie sklepienia dolnego z użyciem młotów, instalowanie 
powłoki hydroizolacji w obszarze ław oraz sklepienia dolnego, betonowanie 
docelowego sklepienia dolnego i dolnych ław. Końcowe etapy to instalacja 
powłoki hydroizolacji w obszarze kaloty tunelu, wykonanie obudowy ostatecz-
nej ze zbrojonego betonu z użyciem samonośnego, samobieżnego szalunku. 

Przekrój tunelu i samobieżny szalunek kaloty

Elementy betonowe, tj. docelowe sklepienie dolne, czyli tzw. spąg oraz ka-
lota są realizowane przy zachowaniu odpowiedniej odległości od czoła tunelu. 
Odległość ta jest tym mniejsza, im gorsze są warunki geologiczne.

Przekrój poprzeczny tunelu
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Czoło tunelu i stalowe żebra

Hydroizolacja zbrojenie kaloty Wykonana kalota

Po wizycie w tunelu uczestnicy wycieczki trochę zmarznięci, ale bardzo 
zadowoleni udali się na obiad do Karczmy U Piotra w Lubniu. Gorący posiłek 
zakończony pyszną szarlotką, kawą i herbatą wprawił ich w dobry nastrój, a po 
tym miłym, końcowym akcencie bardzo ciekawej wyprawy udali się w drogę 
powrotną do Krakowa. 



48 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki na terenie budowy tunelu

W powyższej informacji wykorzystano materiały własne GDDKiA, Konsul-
tanta i Wykonawcy.

Opracowanie i zdjęcia: Halina Rogowska
Przewodnicząca Koła w GDDKiA 

Oddział w Krakowie Rejon Kraków 

Wyjście do Muzeum Książąt Czartoryskich
W dniu 8 lutego 2020 roku Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. zor-

ganizowało kolejne wyjście integracyjne. Tym razem 16 - osobowa grupa wy-
brała się do niedawno udostępnionego zwiedzającym Pałacu Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie. 

Uczestnicy spotkali się przy Bramie Floriańskiej, skąd udali się do budynku 
przy ulicy Pijarskiej, aby odbyć wyjątkowy spacer po 26 salach Muzeum Ksią-
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żąt Czartoryskich. Przez cały czas zwiedzania grupie towarzyszył przewodnik, 
który posiadał wyjątkowo ogromną wiedzę na temat znajdujących się w muzeum 
eksponatów. Zwiedzanie rozpoczęto od Podestu, w którym znajdują się dwa 
monumentalne płótna Jana Piotra Norblina. Kolejne sale to sale poświęcone 
Czartoryskim, a także sale ukazujące dzieje Polski od czasów Jagiellonów, aż 
po schyłek I Rzeczypospolitej. W dalszej części znajdują się pomieszczenia 
poświęcone sztuce sakralnej oraz sztuce Dalekiego Wschodu. 

Wewnętrzny dziedziniec Muzeum 
Książąt Czartoryskich przykryty szklanym dachem

Na drugim piętrze zwiedzanie rozpoczęto od Salonu Antycznego, by później 
przenieść się do sal poświęconych sztuce renesansu i średniowiecza, czy sztuce 
Europy XV - XVII wieku i w końcu dotrzeć do pomieszczenia prezentującego 
sztukę czasów Rembrandta z jego wybitym dziełem „Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem” oraz do pomieszczenia, w którym eksponowana jest Dama 
z gronostajem Leonarda da Vinci. Na tym piętrze w Sali Polskiej prezentowane 
są też pamiątki głównie z puławskiej Świątyni Sybilli, a w salach oficyny – 
zbiory biblioteczne oraz kolekcja grafik i rysunków.
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Uczestnicy wycieczki w jednej z sal Muzeum

Po około dwóch godzinach wspólnego zwiedzania część osób udała się na 
wspólną kawę do pobliskiej kawiarni; była to świetna okazja do podzielenia się 
wrażeniami z obejrzenia bogatej i ciekawej kolekcji zgromadzonej w Muzeum.

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

Prelekcje z cyklu „Po kolei o kolei”
Kolejne prelekcje z cyklu „Po kolei o kolei” , których autorem jest kol. Jerzy 

Hydzik (Przewodniczący KKMHiZT) odbyły się w dniu 10 grudnia 2019 r. 
oraz w dniu 4 lutego 2020 r. Temat grudniowej prelekcji brzmiał: „Budowa 
owszem, ale z przeszkodami?” Następna, dziesiąta prelekcja, która odbyła się 
w lutym br. nosiła tytuł: „A co w Ameryce Latynoskiej? Wreszcie przyszedł 
czas na fachowca”. Spotkania tradycyjnie już odbywają się w Sali Kominkowej 
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siedziby Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 w Krakowie i cieszą się niezmiennym, 
dużym zainteresowaniem naszych członków.

Bal Karnawałowy „Z 1001 nocy”
W dniu 15 lutego 2020 r. w Sali Bankietowej Hotelu Metropolo by Golden 

Tulip Krakow przy ulicy Orzechowej 11 odbył się Bal Karnawałowy „Z 1001 
nocy”. Bal zorganizowany był przez: Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa, Małopolski Oddział Związku Mostowców Rzeczypospolitej 
Polskiej, Naczelną Organizację Techniczną, Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Komunikacji Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie Wychowanków 
Politechniki Krakowskiej . W balu uczestniczyli przedstawiciele naszego Od-
działu, m.in. Pani Prezes Józefa Majerczak z Małżonkiem Stefanem, Wiesława 
i Andrzej Rudniccy, Andrzej i Aleksandra Szarata oraz Dorota i Piotr Grawicz. 
Bal trwał do białego rana, a zabawa była wyśmienita!

Zdjęcia: Józefa Majerczak

Przedstawiciele Oddziału SITK w Krakowie na Balu „Z 1001 nocy”
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Nasi uczestnicy Balu „Z 1001 nocy” – nie tak łatwo ich rozpoznać!

Zwiedzanie wystawy „Krakowskie Drogi Żelazne”
W dniu 5 marca 2020 r. członkowie Krakowskiego Koła Kolejarzy spotkali 

się w Muzeum Podgórza w Krakowie, aby obejrzeć wystawę nt. „Krakowskie 
Drogi Żelazne”.

Inicjatorką i pomysłodawczynią wspólnego zwiedzenia wystawy była Ko-
leżanka Anna Boruta – Sekretarz Krakowskiego Koła Kolejarzy. Uczestnicy 
spotkali się o godzinie 15.30 udając się w podróż w kolejarskim czasie. Wystawa 
przedstawia historię niezwykle ciekawą: interesujące mapy sieci kolejowej 
z dawnych lat, rysunki schematyczne parowozów, budynków dworcowych 
oraz innych budynków kolejowych. Szczególną uwagę przykuły dwa modele 
w rozmiarze H0 (czy w skali 1:87), będące własnością członków SITK, kolegów 
Tomasza Kołodziejskiego – austriacki parowóz oraz Jacka Kołodzieja – wagon 
spalinowy Lux Torpeda, jak również modelik parowozu o nazwie „Kraków”.
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Kol. Anna Boruta i Andrzej Mutka 
na wystawie „Krakowskie Drogi Żelazne”

Podziwiano również stare fotografie zarówno z przełomu wieków, jak i z lat 
powojennych – parowozy, dworce, przystanki, czy elektryczny zespół trakcyjny 
EN56 wyruszający z Krakowa Głównego do Wieliczki. Wrażenia z wystawy 
były niezapomniane, uczestnicy zapoznali się ze wspaniałym kawałkiem hi-
storii kolejnictwa w Krakowie. Uczestnicy składają wyrazy uznania dla twórcy 
wystawy, Pana Dominika Lulewicza.

Opracowanie i zdjęcie: Andrzej Mutka
Przewodniczący Krakowskiego Koła Kolejarzy



55INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 01.12.2019 r.-31.03.2020 r. do Oddziału przyjęto nowych człon-
ków: Janusza Brożka do Koła w Mota-Engil Central Europe S.A., Grzegorza 
Szkutkowskiego do Koła przy Politechnice Krakowskiej i Mateusza Kurę do 
Koła w ZUE S.A.

W tym okresie skreślono z listy członków: Zbigniewa Ciaputę i Juliana 
Mędla z Koła w MPK S.A. w Krakowie, Adama Weigla i Marka Ćwikłę z Koła 
w PNUIK Kraków oraz kol. Klaudię Zaor Gomes i kol. Marcina Krama z Koła 
w Mota-Engil Central Europe S.A. Z listy członków skreślono również zmarłego 
kol. Zbigniewa Nowaka z Koła w MPK S.A. w Krakowie.
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 01.12.2019 r. 
– 31.03.2020 r. uczestniczyło w 8 przetargach:

Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 
przetargu

1
Wykonanie dwóch operatów szacunkowych 
z wyceny wartości rynkowej pojazdów 
szynowych

Koleje Mazowieckie - 
KM Sp . z o .o . przegrany styczeń

2

Wykonanie wyceny wartości rynkowej silnika 
spalinowego PD1M wraz z prądnicą GP-300B 
wymontowanych z lokomotywy spalinowej 
serii SM48 (typ TEM2)

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa 

Sp . z o .o .
wygrany styczeń

3 Szacunkowa wartość rynkowa trzech sztuk 
lokomotyw spalinowych serii ST44 (typ M62) PKP Cargo S.A. wygrany luty

4
Szacunkowa wartość rynkowa 5 sztuk 
lokomotyw spalinowych serii ST44-172, 700, 
1106,1108, 1109

PKP Cargo S.A. wygrany luty

5 Wycena szacunkowa lokomotywy spalinowej 
19D-001

RAIL-LOCO 
Plata Paweł wygrany luty

6
Oferta na przeprowadzenie kursu 
przygotowawczego do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych

Solidaris Sp . z o .o . brak 
odpowiedzi luty

7
Oferta na przeprowadzenie kursu 
przygotowawczego do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych

Przedsiębiorstwo 
Transportowo 
Spedycyjne 

„AUTOZAK” 
Spółka z o.o.

brak 
odpowiedzi luty

8 Rozeznanie rynku wyceny 2 sztuk 
elektrycznych wagonów silnikowych EN81

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego  

w Krakowie

rozeznanie 
rynku marzec
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Zawarte umowy

W okresie 01.12.2019 r. - 31.03.2020 r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało 4 umowy z zakresu kolejnictwa:

Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 
tematu

1

Wykonanie wyceny wartości rynkowej silnika 
spalinowego PD1M wraz z prądnicą GP-300B 
wymontowanych z lokomotywy spalinowej serii SM48 
(typ TEM2)

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Sp z o .o . A . Mutka

2 Szacunkowa wartość rynkowa trzech sztuk lokomotyw 
spalinowych serii ST44 (typ M62) PKP Cargo S.A. A . Mutka

3 Szacunkowa wartość rynkowa 5 sztuk lokomotyw 
spalinowych serii ST44-172, 700, 1106,1108, 1109 PKP Cargo S.A. A . Mutka

4 Wycena szacunkowa lokomotywy spalinowej 19D-001 RAIL-LOCO Plata Paweł A . Mutka

Opracowanie: Anna Karpierz
Biuro Oddziału

Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 
W okresie 01.12.2019 r. – 31.03.2020 r. Oddział zorganizował jedną edycję 

kursu przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym w dniach 10 – 14 lutego 2020 r., w którym uczest-
niczyło 12 osób.

Kierownikiem kursu był kol. Mariusz Szałkowski, a Sekretarzem Janina 
Mrowińska. Uczestnicy kursu otrzymali najnowsze, drugie wydanie monografii 
pod redakcją prof. Wiesława Starowicza pt: Uwarunkowania funkcjonowania 
przewoźników na rynku usług transportu drogowego. 

W Ośrodku Egzaminacyjnym w tym okresie odbyło się 6 egzaminów na 
certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w 2 terminach: 
w dniach 14.12.2019 r. i 07.03.2020 r. W Komisji Egzaminacyjnej zasiadali 
przedstawiciele naszego Oddziału prof. Wiesław Starowicz (Prezes Honorowy 
Oddziału) i Grzegorz Dyrkacz (Wiceprezes Zarządu Oddziału). 

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

na certyfikat kompetencji zawodowych
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Z życia 
całego SITK RP

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Ernesta Malinow-
skiego

W dniu 2 marca 2020 r. na Dworcu Centralnym im. Stanisława Moniuszki 
w Warszawie uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wybitne-
mu polskiemu inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu, budowniczemu jednej 
z najwyżej położonych linii kolejowych na świecie.

Ernest Malinowski był inżynierem, budowniczym infrastruktury kolejowej, 
drogowej i wodnej w Europie, Afryce i Ameryce Południowej. Inicjatorem 
upamiętnienia wybitnego Polaka na stołecznym Dworcu Centralnym było 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Wykonanie tablicy 
wsparły kolejowe spółki: Polskie Koleje Państwowe, PKP Intercity oraz Za-
kłady Automatyki KOMBUD.

W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział m.in.: ambasador Peru 
w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Trans-
portu Kolejowego, Prezes SITK RP, PKP S.A., PKP Intercity, Fundacji Grupy 
PKP oraz spółek kolejowych. 

W tym ważnym wydarzeniu nie zabrakło również przedstawicieli naszego 
Oddziału, który był reprezentowany przez Prezes Józefę Majerczak i Prezesa 
Honorowego prof. Wiesława Starowicza. W wydarzeniu uczestniczyła także 
znana podróżniczka oraz dziennikarka Elżbieta Dzikowska, a uroczystość 
uświetnił występ orkiestry kolejowej, która odegrała hymny państwowe Peru 
i Polski .

Opracowanie na podstawie informacji 
ze strony internetowej SITK RP
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Uroczystość odsłonięcia tablicy na Dworcu Centralnym w Warszawie. (zdjęcie: Józefa Majerczak)

Tablica pamiątkowa poświęcona 
inż. Ernestowi Malinowskiemu
(zdjęcie ze strony SITK RP)
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Przedstawiciele Oddziału SITK w Krakowie 
– Prezes Józefa Majerczak 

i Prezes Honorowy prof. Wiesław Starowicz 
z p. Elżbietą Dzikowską. (zdjęcie: Józefa Majerczak)
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Z żałobnej karty
 
Z przykrością informujemy, że w ostatnim czasie zmarli wielcy Przyjaciele 

naszego Stowarzyszenia – Profesor Łucjan Siewczyński i Profesor Henryk 
Bałuch . 

Profesor Łucjan Siewczyński zmarł w dniu 21 lutego 2020 roku. Do roku 
2008 pełnił liczne funkcje w Politechnice Poznańskiej, był m.in.: Prodziekanem 
Wydziału Budownictwa Lądowego, Zastępcą Dyrektora Instytutu Inżynierii 
Lądowej, a także Kierownikiem Zakładu Dróg Kolejowych. Profesor był 
Przyjacielem SITK, od wielu lat swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał 
merytorycznie organizowane przez nasz Oddział konferencje. Pozostawił po 
sobie wiele dobrych działań i wysokie uznanie za wkład w pracę dla naszego 
środowiska. 

Msza św. pogrzebowa odprawiona została w dniu 27.02.2020 r. w kościele 
p.w. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej w Poznaniu, a uroczystości 
pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

Zarząd Oddziału SITK w Krakowie składa Rodzinie i Bliskim wyrazy 
głębokiego współczucia.
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Profesor Henryk Bałuch zmarł w dniu 08 marca 2020 roku. Profesor Henryk 
Bałuch to wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki, zasłużony dla kolei, 
autor fundamentalnych monografii poświęconych zagadnieniom konstrukcji 
i utrzymania nawierzchni kolejowych, projektowania układów geometrycznych 
torów, niezawodności i bezpieczeństwa dróg kolejowych. 

Profesor był wieloletnim pracownikiem Instytutu Kolejnictwa i członkiem 
jego Rady Naukowej, był wybitnym specjalistą z zakresu dróg kolejowych. 
W ubiegłych latach pełnił funkcję Dyrektora Centrum Naukowo - Technicznego 
Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa), był również Przewodniczącym 
Komitetu Transportu PAN .

Od wielu lat swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał merytorycznie 
konferencje organizowane przez nasz Oddział. Pozostawił po sobie wiele 
dobrych działań i wysokie uznanie za wkład w pracę dla naszego środowiska. 
Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w dniu 12 marca 2020 r. w Kościele 
Najświętszego Pana Jezusa przy ul. Narcyzowej 18 w Warszawie Falenicy, po 
czym nastąpiło odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Parafialnym 
w Falenicy.

Zarząd Oddziału SITK w Krakowie składa Rodzinie i Bliskim wyrazy 
głębokiego współczucia.
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SPRAWOZDANIE 
ZARZĄDU ODDZIAŁU 

SITK RP W KRAKOWIE 
Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

(drugi rok kadencji 2018-2022)

1 . Informacje organizacyjne

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału SITK w Krakowie miało miejsce 
w dniu 11 marca 2019 roku w Sali Konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, uczestniczyło 60 osób. 

Liczba członków Oddziału na koniec 2019 roku wynosiła: 446 członków 
(zmniejszenie w stosunku do roku 2018 o 3 osoby), wśród członków jest 131 
kobiet i 315 mężczyzn. Członkowie Oddziału reprezentują branże: drogową 
– 162, kolejową – 139, lotniczą – 2, miejską – 76, samochodową – 3, inne 
branże – 64 .

Członkowie Oddziału wg wykształcenia: inżynierowie – 354, technicy – 68, 
pozostali – 24 .

Zmiany w członkostwie:
*	 przyjęto 15 członków, 
*	 skreślono 18 członków. 

W 2019 roku zmarli Koledzy: Jan Bomba, Stefan Maniewski i Zbigniew 
Nowak.
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Liczba kół zakładowych na koniec 2019 roku wyniosła 13 .

Lp . Nazwa Koła
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1 Krakowskie Koło Kolejarzy 67 Andrzej Mutka andrzej .mutka@yahoo .de

2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Krakowie 67 Anna Reszczyk areszczyk@gddkia.gov.pl

3
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon 
Kraków

33 Halina Rogowska hrogowska@gddkia .
gov.pl

4
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury Kolejowej w Krakowie 
Sp . z o .o .

34 Barbara Bysiewicz b .bysiewicz@pnuik .pl

5 Zarząd Dróg Miasta Krakowa 27 Robert Szota rszota@zdmk .krakow .pl

6 Politechnika Krakowska 78 Sabina Puławska-
Obiedowska s .pulawska@interia .pl

7 Zespół Szkół nr 1 w Krakowie 13 Zbigniew Porada zbigniew .porada@op .pl

8 JPL Project Sp. z o. o. 3 Emil Onderka emil .onderka@jplproject .
com

9 ZUE S.A. 6 Grażyna Kadula g .kadula@zue .krakow .pl

10 Mota-Engil Central Europe S.A. 26 Beata Toporska b .toporska@gmail .com

11 Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne S .A . w Krakowie 35 Ryszard Wróbel rwrobel@mpk .krakow .pl

12 Koło Grodzkie 42 Wiesława Rudnicka trans@pds .net .pl

13 Koło Seniorów 15 Janusz Magrysz  605 320 644

LICZBA CZŁONKÓW ODDZIAŁU: 446   

Na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 roku Zarząd Oddziału w Krako-
wie podjął uchwałę o zmianie nazwy Koła Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu na Zarząd Dróg Miasta Krakowa, natomiast na posiedzeniu w dniu 
7 października 2019 roku podjął uchwałę o zmianie nazwy Klubu Seniora na 
Koło Seniorów (na wniosek zainteresowanych kół).
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2. Aktualny skład Władz Oddziału

Skład Zarządu Oddziału w 2019 roku
Lp . Nazwisko Imię Funkcja
1 Majerczak Józefa Prezes 
2 Starowicz Wiesław Prezes Honorowy
3 Dyrkacz Grzegorz I Zastępca Prezesa 
4 Marzec Zbigniew Wiceprezes ds . Kolejnictwa
5 Reszczyk Anna Wiceprezes ds. Drogownictwa 
6 Mrowińska Janina Sekretarz 
7 Puławska-Obiedowska Sabina Skarbnik 
8 Błeszyński Marek Członek Zarządu
9 Szałkowski Mariusz Członek Zarządu
10 Toporska Beata Członek Zarządu 
11 Lisowski Sergiusz Zastępca Członka Zarządu 

W pracach Zarządu Oddziału aktywnie uczestniczyli: Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Andrzej Kollbek oraz Redaktor Informatora Oddziału 
Danuta Schwertner.

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału w 2019 roku
Lp . Nazwisko Imię Funkcja
1 Andrzej Kollbek Przewodniczący 
2 Schumacher Zofia Wiceprzewodnicząca 
3 Rudnicka Wiesława Sekretarz 
4 Jarosz Czesław Członek 
5 Karol Nędza Zastępca Członka 

Zgodnie ze Statutem SITK w Oddziałach nie ma Sądu Koleżeńskiego. 
Aktualnie na poziomie władz krajowych działa Sąd Arbitrażowy, wybrany 
na XXXII Zjeździe SITK RP. Sąd Arbitrażowy rozpatruje sprawy wniesione 
przez Oddziały. 

3. Wyróżnienia i odznaczenia przyznane w 2019 roku 

Wyróżnienia w Konkursie ERNESTY:
–	 Sabina Puławska-Obiedowska uzyskała nagrodę SITK – ERNEST 

2018 w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu.
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–	 Koło Seniorów uzyskało nagrodę SITK – ERNEST 2018 w kategorii 
najaktywniejszy Klub Seniora .

–	 Oddział SITK w Krakowie uzyskał nominację dla najaktywniejszego 
Oddziału SITK RP, Zbigniew Marzec uzyskał nominację w kategorii 
najaktywniejszy kolejarz, natomiast Beata Toporska uzyskała nomina-
cję w kategorii najaktywniejszy drogowiec.

Odznaczenia SITK RP i NOT
– Medal im . Henryka Komorowskiego – Jerzy Hydzik.
– Złota z Diamentem Odznaka Honorowa SITK RP – Anna Reszczyk, 

Beata Toporska.
– Złota Odznaka Honorowa SITK RP – Grzegorz Dyrkacz, Krzysztof 

Francuz, Krzysztof Królikowski, Sergiusz Lisowski, Krystyna Śliwa, 
Piotr Toporski.

– Srebrna Odznaka Honorowa SITK RP – Jacek Kołodziej, Aneta Szla-
gor, Piotr Szlagor, Marta Ślęczka.

– Złota Odznaka Honorowa NOT – Jerzy Hydzik.
– Srebrna Odznaka Honorowa NOT – Jerzy Bąkowski, Janusz Magrysz, 

Józefa Majerczak.

4. Działalność wykorzystująca kadry i autorytet środowiska krakow-
skiego 

4.1. Członkowie Oddziału we Władzach, Sekcjach i Klubach Stowa-
rzyszeniowych oraz Federacyjnych

SITK
Zarząd Krajowy Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP

Mariusz Szałkowski – Członek Zarządu ds. transportu zbiorowego do 
12.11.2019 r., Wiceprezes od 12.11.2019 r.

Krajowa Komisja Rewizyjna Zbigniew Marzec – Zastępca Przewodniczącego 
Krajowy Sąd Arbitrażowy Marek Błeszyński – Członek 
Rada Krajowa Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP

Józefa Majerczak – Członek Rady Krajowej, Prezes Oddziału w Krakowie 
Jerzy Hydzik – Przewodniczący Krajowego Klubu Miłośników Historii 
i Zabytków Transportu
Andrzej Szarata – Przewodniczący Komitetu Kolei Dużych Prędkości
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Krajowa Sekcja Drogowa Halina Rogowska – Członek
Stanisław Pletnia – Członek
Anna Reszczyk – Członek 
Beata Toporska – Członek 

Krajowa Sekcja Kolejowa Marek Błeszyński – Członek
Zbigniew Marzec – Członek
Józefa Majerczak – Członek
Karol Nędza – Członek
Konrad Gawłowski – Członek 

Krajowa Sekcja Komunikacji 
Miejskiej

Grzegorz Dyrkacz – Wiceprzewodniczący

Krajowa Sekcja Lotnicza 
i Technik Kosmicznych

Czesław Jarosz – Członek

Krajowa Sekcja Łączności 
i Technologii IT

Tomasz Lorek – Członek 

Krajowa Sekcja 
Samochodowa

Marek Nodzyński – Członek 
Ryszard Wróbel – Członek 

Krajowa Sekcja Transportu 
Intermodalnego

Bartłomiej Lustrofin – Członek 

Krajowa Sekcja 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego

Andrzej Szarata – Członek
Lidia Żakowska – Członek

Komitet Kolei Dużych 
Prędkości

Andrzej Szarata – Przewodniczący
Włodzimierz Czyczuła  – Członek
Józefa Majerczak – Członek
Włodzimierz Żmuda – Członek
Zbigniew Marzec – Członek

Krajowy Klub Miłośników 
Historii i Zabytków 
Transportu

Jerzy Hydzik – Przewodniczący
Anna Bryksy – Sekretarz
Jerzy Bąkowski – Członek 
Marek Błeszyński – Członek
Marian Dudek – Członek
Teresa Jaszczyszyn – Członek
Karol Nędza – Członek
Ewa Rechul – Członek
Małgorzata Szelińska Kukulak – Członek

Krajowy Klub Seniora Jerzy Bąkowski – Zastępca Przewodniczącego od 9.10.2019 r.
Krajowy Komitet Nauki Włodzimierz Czyczuła – Członek

Kazimierz Flaga – Członek
Wiesław Starowicz – Członek
Andrzej Szarata – Członek
Lidia Żakowska – Członek
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NOT 
Delegaci do Krakowskiej Rady FSNT NOT – Józefa Majerczak, Sergiusz 
Lisowski, Lidia Żakowska.
Przedstawiciel SITK RP w Komisji Młodzieży FSNT NOT – Lidia Ża-
kowska .
Członek Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej przy KR FSNT 
NOT – Janusz Magrysz .

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Okręgowa Rada – Członek – Ryszard Żakowski, Jan Żakowski.
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna – Jerzy Hydzik, Grażyna Skoplak.
Okręgowa Komisja Rewizyjna – Wiceprzewodnicząca – Danuta Opolska.
Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych – Anna Bryksy.
Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – Jerzy 
Hydzik .
Rada Programowa Biuletynu Budowlani – Sekretarz – Beata Toporska.

4.2. Członkowie Oddziału pełniący ważne funkcje zarządcze w otoczeniu 
publicznym i gospodarczym

4.2.1. Samorządy i Uczelnie

Zarząd Transportu Publicznego
Dyrektor – Łukasz Franek.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Zastępca Dyrektora ds. Współpracy z Dzielnicami – Andrzej Olewicz.

Krakowski Holding Komunalny S.A.
Prezes Zarządu – Tadeusz Trzmiel.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami – Agnieszka Wa-

chowska .
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji – Robert Jakubiak.
Zastępca Dyrektora ds. Technologii – Bożena Bernasik.
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Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.

Politechnika Krakowska
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej – dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof.

PK .
Kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu – prof. dr hab. inż. Sta-

nisław Gaca.

4.2.2. Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Przewozami – Grzegorz Dyrkacz.
Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju – Mariusz Szałkowski.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Członek Zarządu-Dyrektor ds. Utrzymania Infrastruktury – Piotr Majerczak.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 
w Krakowie Sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Zbigniew Marzec.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie.
Dyrektor– Adam Janik

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Dyrektor Projektu – Piotr Grawicz.
Dyrektor Projektu – Andrzej Reichel.
Dyrektor Projektu – Rafał Zahuta.

PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Franciszek Kostrzewa.

Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Janusz Karkula.
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SARIVO INFRASTRUKTURA Sp. z.o.o.
Dyrektor Zarządzający – Beata Toporska.

4.3. Wypełnianie funkcji zbiorowego eksperta

§	Udział przedstawicieli SITK w Radzie Programowej ds. Rozwoju Sys-
temu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta Kra-
kowa (Przewodniczący – prof. Kazimierz Furtak, Wiceprzewodniczą-
cy – prof . Wiesław Starowicz, Członkowie: prof. Stanisław Gaca, prof . 
Andrzej Rudnicki, prof . Andrzej Szarata, prof . Marian Tracz).

§	Udział w pracach Zespołu Zadaniowego ds. Metra w Krakowie (prof. 
Wiesław Starowicz, prof . Andrzej Szarata, prof . Andrzej Rudnicki, dr 
inż. Marek Bauer, Jan Friedberg).

§	Udział w pracach Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego (Antoni Haber, Ryszard Żakowski).

§	Udział w Zespole Zadaniowym ds. Ścieżek Rowerowych w Mieście 
Krakowie (Andrzej Kollbek, Ryszard Żakowski).

§	Udział w spotkaniach Forum Zintegrowanego Transportu Metropolii 
Krakowskiej organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Kra-
kowska (dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska jako ekspert ds. proble-
mów transportowych).

5. Organizacja konferencji naukowo-technicznych, seminariów i pre-
lekcji

Lp . Nazwa Miejsce
i data

Liczba
uczestników

Organizatorzy
ze strony SITK

1

I Konferencja Naukowo-
Techniczna nt.: „Aktualne problemy 
publicznego transportu zbiorowego 
w miastach i aglomeracjach – 
PTZ’2019”

Kraków,
13-14 marca 2019

70 Grzegorz Dyrkacz, 
Sabina Puławska-
Obiedowska, 
Aleksandra Ciastoń-
Ciulkin, Danuta 
Schwertner, Anna 
Bujak
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2

I Konferencja Naukowo-Techniczna 
nt.: „Nowoczesne technologie 
w projektowaniu, budowie i 
eksploatacji infrastruktury drogowej 
miast, metropolii i regionów – 
NOVDROG’2019”

Szczawnica,
28-29 marca 2019

80 Beata Toporska, 
Andrzej Kollbek, 
Janina Mrowińska, 
Anna Bujak, 
Sabina Puławska-
Obiedowska, Anna 
Reszczyk, Halina 
Rogowska, Marek 
Błeszyński

3

XVIII Konferencja Naukowo-
Techniczna nt.: „Nowoczesne 
technologie i systemy zarządzania w 
transporcie szynowym – NOVKOL 
2019”

Zakopane, 
4-6 grudnia 2019

620 Józefa Majerczak, 
Janina Mrowińska, 
Marek Błeszyński, 
Jerzy Hydzik, Teresa 
Jaszczyszyn, Anna 
Karpierz (Bujak), 
Sergiusz Lisowski, 
Zbigniew Marzec, 
Karol Nędza, 
Sabina Puławska-
Obiedowska, 
Stanisław Waligóra, 
Józef Wieczorek, 
Włodzimierz Żmuda

4

Seminarium nt.: „Zarządzanie 
informacją o elementach 
infrastruktury kolejowej z 
wykorzystaniem modelu 3D oraz 
elementów metodologii BIM

Kraków,
25 lutego 2019 

22 Barbara Bysiewicz

5

Seminarium nt.: „Wykorzystanie 
kamer wideo do celów inżynierii 
ruchu. Badania w kontekście ustawy 
RODO”

Kraków,
20 marca 2019 

13 Sabina Puławska-
Obiedowska,
Urszula Duda-Wiertel, 
Bartłomiej Wiertel

6
Seminarium nt.: „Pokaz pracy 
pociągu do potokowej wymiany 
nawierzchni kolejowej (PUN)”

Linia nr 944, 
4 kwietnia 2019 

21 Barbara Bysiewicz

7

Seminarium nt.: „Elektromobilność 
w miejskim transporcie zbiorowym 
w Krakowie”

Kraków,
29 maja 2019 

13 Sabina Puławska-
Obiedowska,
Urszula Duda-Wiertel,
Mariusz Szałkowski

8
Seminarium nt.: „Pokaz pracy 
pociągu do wymiany podtorza 
(AHM)”

Linia nr 61,
5 czerwca 2019 

13 Barbara Bysiewicz

9

Cztery prelekcje z cyklu 
„Najciekawsze drogi świata” 

8 stycznia, 
5 lutego, 
5 marca,
2 kwietnia

65 Jerzy Hydzik
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10

Siedem prelekcji z cyklu „Po kolei 
o kolei” 

7 maja, 
18 czerwca, 
2 lipca, 
10 września, 
8 października, 
12 listopada, 
10 grudnia

65 Jerzy Hydzik

11

Prelekcja nt.: „Krakowskie 
doświadczenia w odnowie taboru 
komunikacji miejskiej jako 
pojazdów historycznych  
i zabytkowych” 

20 lutego 5 Jacek Kołodziej

Suma: 987

W zorganizowanych przez Oddział konferencjach, seminariach i prelekcjach 
uczestniczyło ogółem 987 osób, w tym obcokrajowcy z Austrii, Belgii, Czech, 
Francji, Litwy, Niemiec i Szwajcarii.

Przygotowano i wygłoszono 85 referatów na konferencjach i seminariach oraz 
12 prezentacji na prelekcje. Artykuły przygotowane na konferencje: „Nowoczesne 
technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej 
miast, metropolii i regionów” – NOVDROG’2019 oraz „Nowoczesne technologie 
i systemy zarządzania w transporcie szynowym” zostały wydane w Zeszytach 
Naukowo-Technicznych Oddziału SITK RP w Krakowie. Artykuły przygotowane 
na konferencję „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w mia-
stach i aglomeracjach” – PTZ’2019” zostały wydane w miesięczniku „Transport 
Miejski i Regionalny”. W Komitetach Naukowych i Radach Programowych 
pracowało 5 osób z SITK. W Komitetach Organizacyjnych pracowało 25 osób 
z SITK, a 4 członków zaangażowanych było w prace redakcyjne. 

6. Publikacje Oddziału

Oddział wydaje następujące rodzaje publikacji:

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały 
Konferencyjne zawierające recenzowane artykuły z problematyki transportu 
kolejowego, drogowego i miejskiego .

Skład Rady Naukowo-Programowej Zeszytów Naukowo-Technicznych 
SITK RP Oddział w Krakowie:
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§	dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK – przewodnicząca (Politechnika 
Krakowska),

§	prof. Andrea Benedetto (UniRomaTre, Włochy),
§	dr Christine Chaloupka (FACTUM, Austria),
§	Assoc. Prof. dr Olja Čokorilo (University of Belgrade, Serbia),
§	dr inż. Andrzej Gołaszewski (niezależny konsultant),
§	mgr inż. Andrzej Kollbek (GDDKiA Oddział w Krakowie),
§	M.Sc. Eng Yvette Ramos (Swiss Engineering, Szwajcaria),
§	prof. Ralf Risser (FACTUM, Austria),
§	prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec (Politechnika Śląska),
§	Assoc. Prof. dr Karel Schmeidler (Brno University of Technology, 

Czechy),
§	prof. David Shinar (Ben Gurion University, Izrael),
§	mgr inż. Mariusz Szałkowski (MPK S.A. w Krakowie),
§	prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska),
§	prof. Andrew P. Tarko (Purdue University, USA),
§	dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).

Skład Redakcji Zeszytów Naukowo-Technicznych:
§	Redaktor Naczelny – dr inż. Jolanta Żurowska,
§	Redaktorzy Tematyczni:  

–	dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK – Politechnika Krakowska – 
transport drogowy,

–	dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Politechnika Krakowska – pro-
blemy mobilności,

–	prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła – Politechnika Krakowska 
– transport kolejowy,

–	prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz – Politechnika Krakowska –  
transport miejski,

§	Redaktor Statystyczny –  dr inż. Zofia Bryniarska,
§	Redaktor Językowy – mgr Agata Mierzyńska,
§	Sekretarz Redakcji – mgr inż. Danuta Schwertner.

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Seria: Materiały 
Konferencyjne są udostępniane w wersji on-line na bieżąco na Platformie 
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Internetowej ICM. Pełne teksty (pdf) są udostępnione także na stronie Od-
działu w zakładce zeszyty naukowo-techniczne .

W 2019 roku wydano 2 Zeszyty Naukowo-Techniczne z serii Materiały 
Konferencyjne: 

§	Zeszyt nr 1(118) – Nowoczesne technologie w projektowaniu, 
budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów – NOVDROG'2019. 

§	Zeszyt nr 2(119) – Nowoczesne technologie i systemy zarządzania 
w transporcie szynowym .

Były to łącznie 632 strony .

Publikacje zwarte (książki):
-	 monografie,
-	 podręczniki,
-	 materiały konferencyjne,
-	 inne wydawnictwa na zamówienie .

W 2019 roku wydano 2 Monografie:
-	 Monografia Andrzeja Szaraty pt.: „Zintegrowane węzły przesiadkowe 

w procesie kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach”.
-	 Monografia pt.: „Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników 

na rynku usług transportu drogowego” – praca zbiorowa pod redak-
cją Wiesława Starowicza, wydanie drugie, poprawione, uzupełnione 
i rozszerzone. Monografia składa się z dwóch części oraz suplementu 
i zawiera zbiór materiałów przygotowujących do egzaminu na certy-
fikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Suplement 
zawiera przykłady zadań ogólnych i z zakresu czasu pracy kierowców, 
a także przykłady testów. Monografia uwzględnia zmiany w polskim 
i europejskim prawie okołotransportowym w ostatnich latach. Wszyst-
kie materiały zawarte w książce opracowano wg stanu prawnego na 
dzień 30 września 2019 roku.
Monografie obejmują łącznie 1088 stron .

Publikacje okolicznościowe na zamówienie .



75INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Zeszyty Naukowo-Techniczne były przygotowane i przekazane 
uczestnikom konferencji. Wszystkie wydawnictwa są dostępne w biurze 
Oddziału i w sklepie internetowym Oddziału.

W roku 2019 sprzedano firmom, instytucjom oraz osobom indywi-
dualnym 53 sztuki zeszytów konferencyjnych, 63 sztuki podręcznika 
pt. „Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług 
transportu drogowego”.

Wydawnictwa Oddziału są ponadto przekazywane nieodpłatnie do 15 
bibliotek w całej Polsce stosownie do obowiązującego Rozporządzenia 
Ministra Kultury i Sztuki jako egzemplarze obowiązkowe.

Czasopismo „Transport Miejski i Regionalny”.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezesem Hono-
rowym SITK RP i Oddziałem SITK RP w Krakowie, obsługa admini-
stracyjna i finansowa, prenumerata i kolportaż czasopisma Transport 
Miejski i Regionalny jest realizowana przez Biuro Oddziału. Redakcja 
TMiR mieści się w siedzibie Oddziału SITK w Krakowie, Redaktorem 
Naczelnym jest prof. Wiesław Starowicz, Sekretarzem Redakcji jest 
mgr Janina Mrowińska, w skład zespołu redakcyjnego wchodzi członek 
Zarządu Oddziału mgr inż. Mariusz Szałkowski oraz członkowie Koła 
przy Politechnice Krakowskiej: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca oraz 
dr inż. Ryszard Janecki, redaktorem statystycznym jest dr inż. Jolanta 
Żurowska. Radzie Naukowo – Programowej przewodniczy prof. Andrzej 
Szarata – członek Koła przy Politechnice Krakowskiej. Czasopismo 
posiada własną, dwujęzyczną stronę internetową pod adresem: https://
tmir.sitk.org.pl, opartą o skrypt WordPress, redagowaną przez Janinę 
Mrowińską. Strona jest nowoczesna, przejrzysta, czytelna i zabezpie-
czona certyfikatem SSL.

Serwis informacyjny witryny składa się z działów: 
-	 Strona główna, która zawiera ogólną charakterystykę czasopisma, 

bazy indeksujące z podlinkowaniem do stron oraz bieżący numer 
czasopisma,

-	 Redakcja – skład Redakcji, Rady Naukowo-Programowej i Proces 
Wydawniczy,

-	 Prenumerata – aktualny cennik i formularz prenumeraty do pobrania,
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-	 Archiwum – numery archiwalne, systematycznie uzupełniane. 
Obecnie wprowadzone są wszystkie numery archiwalne do roku 2011 
włącznie. Zawierają streszczenia i podlinkowane pełne teksty (pdf),

-	 Reklama – cennik reklam i formularz do kontaktów,
-	 Baza wszystkich opublikowanych artykułów,
-	 Dla autorów – wskazówki dotyczące przygotowania tekstów do 

druku,
-	 Polityka czasopisma – procedury i zabezpieczenia,
-	 Recenzenci – wykaz według roczników.

Aktualizacja strony jest prowadzona na bieżąco przez Janinę Mrowińską. 
W 2019 roku biuro realizowało miesięcznie wysyłkę 137 egzemplarzy „Trans-
portu Miejskiego i Regionalnego” do 32 odbiorców indywidualnych i 3 hur-
towni. W 2019 roku kontynuowano formę promocji, dla wszystkich nowych 
prenumeratorów powitalny prezent GRATIS!!! w postaci 12 archiwalnych 
numerów dowolnego rocznika z lat 2004-2018 (z wyłączeniem numerów nie-
dostępnych). W 2019 roku skorzystało z tej oferty 6 nowych prenumeratorów . 

Czasopismo Transport Miejski i Regionalny jest udostępniane w wersji 
on-line z półrocznym opóźnieniem na Platformie Internetowej ICM. Pełne 
teksty (pdf) są udostępnione także na stronie czasopisma w zakładce archiwum .

7. Rzeczoznawstwo i działalność szkoleniowa w 2019 roku

7.4. Realizowane prace eksperckie, badawcze i projektowe z zakresu 
kolejnictwa w Biurze Ekspertyz

Lp . Nr tematu Tytuł Kierownik 
tematu Zleceniodawca

1 K-1/2019 Oszacowanie minimalnej wartości 
dziennego czynszu dzierżawnego 
lokomotywy spalinowej serii SM48 typ 
TEM2 

A .Mutka PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Spółka 

z o .o .

2 K-2/2019 Wycena szacunkowa wartości rynkowej 3 
sztuk trójczłonowych autobusów szynowych 
SN84

A .Mutka SKPL Cargo Sp. z o.o.

3 K-3/2019 Wycena wartości rynkowej wózka 
wagonowego typu 2XT na tor 1435 mm

A .Mutka PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Spółka 

z o .o .
4 K-4/2019 Wycena szacunkowa wartości rynkowej 

lokomotywy spalinowej SM03-189
A .Mutka PKP Cargo S.A.
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5 K-5/2019 Wykonanie operatu szacunkowego (wyceny) 
ustalającego szacunkową wartość rynkową 
silnika spalinowego wysokoprężnego 
Caterpillar typu CAT 3512C

A .Mutka PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Spółka 

z o .o .

6 K-6/2019 Wykonanie operatu oszacowania strat 
lokomotywy ET22-1028 po wypadku 
komunikacyjnym 

A .Mutka PKP Cargo S.A.

7 K-7/2019 Sporządzenie 8 sztuk operatów wyceny 8 
sztuk maszyn torowych

A .Mutka mLeasing Sp. z o.o.

8 K-8/2019 Oszacowanie wartości rynkowej 1 sztuki 
silnika trakcyjnego ED 118 

A .Mutka PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Spółka 

z o .o .
9 K-9/2019 Wykonanie wyceny szacunkowej 

minimalnej wartości czynszu dzierżawnego 
wagonu samowyładowczego typu 411Vb 
serii Facc

A .Mutka PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Spółka 

z o .o .

10 K-10/2019 Wykonanie wyceny szacunkowej 
lokomotywy spalinowej SM42-2081

A .Mutka Towarzystwo Ochrony 
Zabytków Kolejnictwa 

i Organizacji Skansenów 
Pyskowice

11 K-11/2019 Wycena lokomotywy EM10-03, 
lokomotywy ST43-333, wagonu 
nr 215155481207 oraz wagonu nr 
405194151215

A .Mutka PKP Cargo Sp. z o.o.

12 K-12/2019 Wykonanie wyceny szacunkowej 
minimalnej wartości dziennego czynszu 
dzierżawnego lokomotywy spalinowej serii 
SM48 typ TEM2 

A .Mutka PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Spółka 

z o .o .

7.5. Realizowane ekspertyzy i opinie

Lp . Nr tematu Tytuł Kierownik 
tematu Zleceniodawca

1 O-1/2019 Opracowanie opinii specjalistycznej na 
potwierdzenie równoważności korekty 
Projektu Wykonawczego opracowanego 
dla zadania „Przebudowa infrastruktury 
tramwajowej w Zabrzu wzdłuż ul. 
Powstańców Śląskich i ulicy Religi od 
ulicy Wolności do skrzyżowania z ulicą 
Stalmacha wraz z odgałęzieniami” – 
zadanie nr 6.1 (dalej „Zadanie”) w zakresie 
branży drogowo-torowej z pierwotnym 
Projektem Wykonawczym przedstawionym 
przez Tramwaje Śląskie S.A. (dalej 
„Zamawiający”).

A.Feil KZN Rail Sp. z o.o.
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Najaktywniejszym rzeczoznawcą jest kolega Andrzej Mutka, który w roku 2019 
wykonał 12 opracowań, ponadto 1 opracowanie wykonał kolega Andrzej Feil.

7.6. Rzeczoznawcy SITK

Przewodniczącym Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rzeczoznaw-
stwa SITK jest profesor Wiesław Starowicz. Członkami Komisji są: Maciej Pu-
chała, Andrzej Mutka, Andrzej Feil, Wiesława Rudnicka, Zofia Schumacher.

Aktualna lista Rzeczoznawców Oddziału obejmuje 25 osób. W 2019 roku 
Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła dwa wnioski. Tytuł Rzeczoznawcy przy-
znano kol. Dawidowi Siemieńskiemu w specjalności: nawierzchnie drogowo-
-lotniskowe oraz Janowi Żakowskiemu w specjalności: układy komunikacyjne 
tras i węzłów drogowych, nawierzchnie drogowo-lotniskowe, zagadnienia 
geotechniczne. Skreślono z listy rzeczoznawców Jana Bombę z powodu śmierci.

Nadal współpracę z Biurem Ekspertyz podejmuje nieliczna grupa rzeczo-
znawców SITK .

7.7. Ośrodek egzaminowania

Od maja 2017 roku Oddział SITK RP w Krakowie jest również ośrodkiem 
organizującym egzaminy dla przewoźników drogowych na certyfikat kompe-
tencji zawodowych w Krakowie . 

W roku 2019 zorganizowano łącznie 15 egzaminów w 5 terminach.
Nad sprawnym przebiegiem egzaminów od strony organizacyjnej czuwały: 

Janina Mrowińska i Anna Karpierz. W skład Komisji Egzaminacyjnych powo-
łano prof. Wiesława Starowicza i Grzegorza Dyrkacza, którzy zostali wpisani 
na listę społecznych członków komisji egzaminacyjnych dla certyfikowania 
przewoźników drogowych. 

7.8. Organizowane kursy

W 2019 roku zorganizowano 4 edycje kursów przygotowujących do egzaminu 
dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników 
w transporcie drogowym w zakresie przewozu osób i rzeczy . Kierownikiem 
kursów i jednocześnie wykładowcą był Mariusz Szałkowski, a sekretarzem 
Janina Mrowińska. Na kursie wykładają członkowie Stowarzyszenia: Zofia 
Bryniarska, Andrzej Chyba i Krzysztof Francuz. Kursy ukończyły i otrzymały 
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zaświadczenia ukończenia kursu 34 osoby . Uczestnicy kursów otrzymali bezpłat-
nie wydawnictwo pod redakcją prof. Wiesława Starowicza pt. „Uwarunkowania 
funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego”. 

W celu pozyskania większej liczby kursantów, w 2019 roku kontynuowano 
zapoczątkowaną w roku 2016 formę promocji, reklamę na portalu społeczno-
ściowym Facebook. 

8. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Kra-
kowa w dziedzinie transportu za rok 2018

W 2019 roku Oddział zorganizował 46. edycję konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową uczelni wyższych w Krakowie za rok 2018. Do konkursu zgłoszono 
16 prac z dwu Uczelni Krakowskich: 15 prac z Politechniki Krakowskiej i 1 
pracę z Akademii Górniczo-Hutniczej. Do konkursu zakwalifikowano wszystkie 
zgłoszone prace, które zostały podzielone na dwie kategorie: prace magister-
skie i prace inżynierskie. W kategorii prac magisterskich zgłoszono 10 prac, 
w kategorii prac inżynierskich zgłoszono 6 prac.

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów praktyków z poszcze-
gólnych dziedzin w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu, każda 
praca oceniana była przez dwóch niezależnych członków Kapituły.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku w Sali 
Senackiej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie; w uroczy-
stości uczestniczyło 25 osób.

Laureatami konkursu w kategorii prac magisterskich zostali:
-	 I miejsce – praca autorstwa Urszuli Calik nt.: „Zasady prowadzenia 

ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemu ERTMS w świetle prze-
pisów krajowych i europejskich”, promotor – dr inż. Jan Gertz,

-	 II miejsce – praca autorstwa Karoliny Tomaszkiewicz nt.: „Rewitaliza-
cja historycznego mostu kolei wąskotorowej na rzece Szreniawa w Pro-
szowicach wraz ze zmianą funkcji użytkowej obiektu”, promotor – dr 
inż. Marek Pańtak,

-	 III miejsce – praca autorstwa Wiktora Wlazłego nt.: „Koncepcja linii 
dowozowych do kolei w powiatach tarnowskim i brzeskim oraz gminie 
Dąbrowa Tarnowska”, promotor – dr inż. Mariusz Dudek.

W tej kategorii wyróżniona została praca:
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-	 Mateusza Kajstury nt.: „Rozwiązania w zakresie ochrony otoczenia 
drogi kolejowej przed hałasem i drganiami generowanymi przez kolej 
dużych prędkości”, promotor – dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK.

Laureatami konkursu w kategorii prac inżynierskich zostali:
-	 I miejsce – praca autorstwa Iwony Pindel nt.: „Analiza wykorzystania 

płyty postojowej w Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie”, 
promotor – dr inż. Zofia Bryniarska,

poza tym w tej kategorii wyróżniono dwie prace:
-	 pracę autorstwa Anety Szczygieł nt.: „Analiza punktualności samolotów 

pasażerskich w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II 
Kraków-Balice Sp. z. o. o.”, promotor – dr inż. Zofia Bryniarska,

-	 pracę autorstwa Piotra Smolenia nt.: „Koncepcja systemu oceny stylu 
jazdy kierowcy pojazdu wykorzystywanego do drogowego przewozu 
towarów w oparciu o dane telematyczne”, promotor – prof. dr hab. inż. 
Wiesław Starowicz.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody, Monografię Oddziału pt. 
„Przeszłość dla przyszłości”, album „Ernest Malinowski życie i pomniki” oraz 
czasopismo „Transport Miejski i Regionalny”. Laureaci I miejsc otrzymali bon 
na bezpłatny udział w wybranej konferencji organizowanej przez Oddział SITK 
w Krakowie z możliwością prezentacji wyników pracy dyplomowej (ważny 
przez rok). Laureaci I, II i III miejsc oraz wyróżnieni otrzymali bon na bezpłatną 
roczną prenumeratę czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”. Wszyscy 
pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe upominki. Zarząd 
MPK S.A. w Krakowie ufundował dla laureatów I i II miejsc szklane, ręcznie 
wykonane przez pracownię artystyczną statuetki tramwajów MPK w Krakowie 
z dedykacją, a dla laureata III miejsca – szklaną statuetkę autobusu.

9. Wirtualny wizerunek SITK 

Oddział posiada własną witrynę internetową pod adresem: www.sitk.org.
pl, opartą o skrypt WordPress. Strona jest nowoczesna i przejrzysta, zawiera 
aktualne (jak również archiwalne) informacje dotyczące wszystkich obszarów 
działalności Oddziału, informacje o organizowanych imprezach (konferencje, 
seminaria, kursy, prelekcje, wycieczki techniczne, itp.), przedstawia ofertę 
Oddziału w zakresie działalności eksperckiej, szkoleniowej i wydawniczej. 
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Administratorem witryny jest Dariusz Więch. Aktualizacja strony jest pro-
wadzona na bieżąco przez pracowników Biura Oddziału: Janinę Mrowińską 
i Annę Karpierz. Działa również konto na portalu społecznościowym Facebook, 
prowadzone przez Koleżankę Urszulę Dudę-Wiertel.

W 2019 roku strona sitk.org.pl zarejestrowała 48 643 unikalnych gości, co 
przełożyło się na 107 917 wizyt . 

Oddział posiada sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.sitk.
org.pl/sklep. Zamówienie można składać za pomocą Formularza Zamówienia, 
telefonicznie pod numerem tel. +48 12 658 93 72 lub e-mailem pod adresem: 
sklep@sitk .org .pl. Interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym 
umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów 
do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, 
w tym sposobu dostawy i płatności. 

Aby złożyć Zamówienie należy po wypełnieniu Formularza Zamówienia 
kliknąć na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem 
zapłaty” W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta na-
stępujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres 
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz podanie sposobu dostawy 
Produktu i formy płatności. Za zakupy można zapłacić w następującej formie: 
przedpłatą na konto bankowe (za pomocą platformy transferuj.pl lub wpłatą 
bezpośrednią na konto) lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

W sklepie internetowym można zakupić publikacje Oddziału, również 
nowości: Zeszyty Naukowo-Techniczne z serii Materiały konferencyjne, mo-
nografie i podręczniki oraz wszystkie archiwalne numery czasopisma „Trans-
port Miejski i Regionalny” za lata od 2004 do 2018. W 2019 roku zostały 
udostępnione kolejne archiwalne numery Zeszytów Naukowo-Technicznych 
z serii Materiały konferencyjne – starsze roczniki . Oprócz wydawnictw o cha-
rakterze branżowym, w sklepie internetowym można również kupić unikatowe 
wydawnictwo przygotowane z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału w 2016 r. 
pt .: Poczet wspaniałych w karykaturze Marka Błeszyńskiego (Tom I – Portrety 
członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 
Polskiej, Tom II – Portrety kolejarzy oraz aneks Autora).

W roku 2019 dla ożywienia sprzedaży archiwalnych numerów czasopisma 
Transport Miejski i Regionalny kontynuowano zasadę zróżnicowanie cen 
w zależności od rocznika. Dla roczników z lat 2004 do 2009 zastosowano rabat 



82 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

70%, a dla nowszych roczników z lat 2010 do 2014 rabat 50%. Niestety nie 
miało to wpływu na zwiększenie popytu na archiwalne numery TMiR. W 2019 
sprzedaliśmy tylko 6 egzemplarzy numerów archiwalnych. 

Statystyki Sklepu 2019 

Ilość wizyt 62 988, liczba unikalnych gości 60 635: ilość zamówień: 18, 
ilość sprzedanych produktów: 52, sprzedaż brutto: 403,00 zł. Średnio każdy 
zarejestrowany użytkownik składał zamówienie na kwotę 22,39 zł. Rodzaj 
płatności zamówień: Transferuj.pl – 6, płatne przy odbiorze – 9, przelew na 
konto – 3. Kategorie produktów: materiały konferencyjne – 48, monografie 
– 1, czasopisma – 3. 

Warto też zaznaczyć, że po utworzeniu sklepu z reguły wzrasta też sprzedaż 
przez inny kanał (np.: telefon), są bowiem osoby, którzy nie lubią, czy też nie 
umieją kupować poprzez stronę. 

Podane statystyki nie obejmują sprzedaży innymi kanałami, jakimi są np.: 
telefon czy też sprzedaż bezpośrednia.

10. Działalność popularyzatorska

§	Przekazywanie wydawnictw Oddziału do 15 bibliotek w całej Polsce 
stosownie do obowiązującego Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztu-
ki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do 
otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów 
publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania .

§	Nieodpłatne przekazanie wydawnictw dla branżowych i zakładowych 
bibliotek – Katedra Systemów Transportowych w Politechnice Kra-
kowskiej, Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna w Olsztynie, Główna 
Biblioteka Komunikacyjna Ministerstwa Infrastruktury, Biblioteka 
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katedra Transportu Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna w Krakowie, Central Eastern Europe Division w Brukseli. 

§	Oddział otrzymuje bezpłatnie po 30 egzemplarzy dwóch czasopism: 
Transport Miejski i Regionalny oraz Nowoczesne Budownictwo Inży-
nieryjne. Oba czasopisma dostępne są dla wszystkich zainteresowa-
nych członków w biurze Oddziału.
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§	Zarząd Oddziału zaprenumerował miesięcznik Świat Kolei. Czasopi-
smo jest dostępne dla członków w Biurze Oddziału.

§	Bazy indeksujące artykuły Zeszytów Naukowo-Technicznych Oddziału 
oraz czasopisma Transport Miejski i Regionalny: Baza BAZTECH – http://
baztech .icm .edu .pl, Baza Index Copernicus – http://indexcopernicus.com . 

10.1. Dokumentowanie działalności Oddziału

10.1.1. Informator Oddziału

W 2019 roku kontynuowano wydawanie broszury „Informator Oddzia-
łu”, redagowanej od 1999 roku przez kol. Danutę Schwertner. W 2019 
roku wydano 3 numery, łącznie 198 stron formatu B5 w nakładzie od 50 
do 200 egz. Numery archiwalne i bieżący numer „Informatora Oddziału” 
są zamieszczane w dziale „Informator” witryny internetowej Oddziału. 
Warto przypomnieć, że „Informator Oddziału” dokumentujący wszystkie 
dziedziny życia naszej oddziałowej społeczności ukazuje się już od 20 lat!

10.1.2. Kroniki i Kalendaria

§	Kronika Oddziału w 2019 roku była prowadzona przez Annę Karpierz 
i Danutę Schwertner.

§	Kilka kół zakładowych prowadzi swoje kroniki, m.in. Koło w Mota-
-Engil Central Europe S.A. oraz koło w GDDKiA Rejon w Krakowie.

§	Sekretarz Janina Mrowińska prowadzi Kalendarium Oddziału.

11. Działalność integrująca członków 

11.1.  Spotkania i wyjazdy zorganizowane w 2019 roku 

11.1.1. Święto Oddziału – V Piknik TranSPORTOWY

W dniu 15 czerwca 2019 roku Zarząd SITK Oddział w Krakowie oraz 
Koło przy Politechnice Krakowskiej wspólnie zorganizowali obchody Święta 
Oddziału SITK w Krakowie. Organizatorami ze strony SITK byli: Sabina Pu-
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ławska-Obiedowska, Paulina Sapoń, Grzegorz Sapoń, Urszula Duda-Wiertel, 
Krzysztof Francuz, Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Piotr Loos, Grzegorz Dyrkacz .

Słońca w tym dniu nie zabrakło, dlatego organizatorzy zapewnili ochłodzenie 
dla chętnych, a w szczególności dla dzieci: basen z orzeźwiającą wodą, który 
cieszył się ogromną popularnością. Rozegrano konkursy: rzut gumiakiem, to-
czenie opony oraz zamiatanie melona. Niestety ze względu na brak chętnych 
(upał) nie odbył się mecz piłki nożnej o puchar Prezesa. Dla uczestników Pik-
niku przygotowano ciepły poczęstunek: kaszankę, kiełbaskę, karkówkę i gro-
chówkę oraz zimne napoje. Firma Mobilis tradycyjnie udostępniła przegubowy 
autobus do szczegółowego zwiedzenia przez dzieci i dorosłych.

Święto Oddziału zgromadziło na boisku MPK przy ul. Praskiej ponad 100 
uczestników (w tym ok. 40 dzieci). 

 
11.1.2. Inne spotkania integracyjne

§	Spotkanie integracyjne w Kinie Kijów „Słodki koniec dnia” w dniu 23 
maja 2019 roku, uczestniczyło 6 osób.

§	Spotkanie integracyjne w Teatrze Słowackiego „Bóg, ja i pieniądze” 
w dniu 8 czerwca 2019 roku, uczestniczyło 9 osób.

§	Spotkanie integracyjne w Operze Krakowskiej „Zapiski z wygnania” 
w dniu 30 czerwca 2019 roku, uczestniczyło 10 osób.

§	Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu Seniorów: Marty Niemiec, 
Karola Nędzy i Kazimierza Flagi w dniu 6 listopada 2019 roku w Ho-
telu Europejskim, uczestniczyły 33 osoby. 

§	Spotkanie integracyjne w Teatrze STU „Boże Mój” w dniu 1 grudnia 
2019 roku, uczestniczyły 22 osoby.

§	Spotkanie świąteczne Zarządu Oddziału z Członkami Stowarzy-
szenia oraz z jego sympatykami w Hotelu Europejskim w dniu 11 
grudnia 2019 roku, uczestniczyło 58 osób.

W sumie w 7 spotkaniach udział wzięło 138 osób.

11.1.3. Krajowe wyjazdy techniczno-integracyjne

§	Wycieczka na Zamek Królewski na Wawelu II – Wawel Zaginiony 
w dniu 16 marca 2019 roku zorganizowana przez Koło w Mota-Engil 
Central Europe S.A., uczestniczyło 18 osób.
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§	Wyjazd techniczno-integracyjny Budowa S7 Kraków – Rabka Zdrój 
– odcinek III połączony z przywitaniem wiosny w Dolinie Małej 
Łąki „wiosenne krokusy – IV” w dniu 6 kwietnia 2019 roku zorgani-
zowany przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A., uczestniczyło 
25 osób .

§	Wyjazd techniczny na XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA do Kielc w dniu 14 maja 
2019 roku zorganizowany przez Koło w Mota-Engil Central Europe 
S.A., uczestniczyło 13 osób.

§	Wyjazd techniczno-integracyjny Zwiedzamy Suchy Port Przeładun-
kowy Hurko-Medyka-Żurawica, Komunikację Przestawczą, Prze-
myśl oraz Zamek w Krasiczynie w dniach 25-26 maja 2019 roku or-
ganizowany przez Klub Seniora, uczestniczyło 16 osób.

§	Wycieczka techniczna Budowa Trasy Łagiewnickiej w dniu 5 czerw-
ca 2019 roku zorganizowana przez Koło w Mota-Engil Central Europe 
S.A., uczestniczyło 17 osób.

§	Wycieczka techniczna Bezpieczeństwo chronionych i niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego w pobliżu miejsc wypoczynku 
mieszkańców Krakowa. Spotkanie pierwsze: Okolica Błoń, Parku 
H. Jordana, Parku Krakowskiego w dniu 26 czerwca 2019 roku zor-
ganizowana przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie, uczestniczy-
ło 14 osób.

§	Wycieczka techniczna Budowa Unity Centre „Szkieletor” w dniu 11 
lipca 2019 roku zorganizowana przez Koło w Mota-Engil Central Eu-
rope S.A., uczestniczyło 19 osób. 

§	Wyjazd techniczno-integracyjny Kraków-Podłęże – Gdów – Szczy-
rzyc – Zakopane – (Nowy Sącz) w 35 rocznicę udzielenia koncesji 
na budowę tej linii kolejowej w dniu 13 lipca 2019 roku organizowane 
przez Klub Seniora, uczestniczyło 12 osób.

§	Wyjazd techniczno-integracyjny II Wyprawa Transportowa – pn. 
„Wokół Krakowa” w dniu 31 sierpnia 2019 roku zorganizowany przez 
Koło w Mota-Engil Central Europe S.A., uczestniczyło 9 osób.

W sumie w 9 wyjazdach udział wzięły 143 osoby.
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11.2.  Udział przedstawicieli naszego Oddziału w imprezach organizowa-
nych przez Zarząd Krajowy, inne Oddziały SITK, inne Stowarzysze-
nia, Związki oraz MOIIB

§	8 stycznia 2019 roku w XXVIII Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym 
Samorządów Małopolski i Polski uczestniczyła Józefa Majerczak.

§	15 stycznia 2019 roku w spotkaniu noworocznym Komisji Seniorów 
i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT uczestniczyło 3 
przedstawicieli Klubu Seniora .

§	24 stycznia 2019 roku w Uroczystości 80-lecia urodzin i 50-lecia od-
nowienia doktoratu prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagi uczestniczyło 2 
przedstawicieli Zarządu Oddziału.

§	12 lutego 2019 roku w Zebraniu Prezesów Stowarzyszeń z Zarządem 
Krajowym Rady FSNT NOT uczestniczyła Józefa Majerczak. 

§	23 lutego 2019 roku w Balu Karnawałowym „Śladami Wikingów” 
współorganizowanym przez Oddział SITK uczestniczyli członkowie 
Oddziału. 

§	10-11 kwietnia 2019 roku w Spotkaniu KKMHIZT w Kielcach uczest-
niczyło 4 przedstawicieli Klubu.

§	29 maja 2019 roku w Uroczystości otwarcia II Ogólnopolskiego Zjazdu 
Uczniów Klas Kolejowych w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie uczestni-
czyła Józefa Majerczak.

§	4 czerwca 2019 roku w Obchodach 100-lecia powstania Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Ośrodku Jałowco-
wa Góra w Dobczycach uczestniczyła Józefa Majerczak.

§	5 czerwca 2019 roku w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delega-
tów SNT Krakowskiej Rady NOT uczestniczyła Józefa Majerczak. 

§	10-11 czerwca 2019 roku w Posiedzeniu Rady Krajowej w Ostrowie 
Wielkopolskim połączonym z uroczystością wręczenia nagród ER-
NEST 2018 i spotkaniem z Członkami Honorowymi uczestniczyli: Je-
rzy Bąkowski, Józefa Majerczak, Zbigniew Marzec, Sabina Puławska-
-Obiedowska, Wiesław Starowicz, Mariusz Szałkowski.

§	11 czerwca 2019 roku w Spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia 
Elektryka – 2019 oraz Jubileuszu 100-lecia Oddziału Krakowskiego 
SEP uczestniczyła Józefa Majerczak.
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§	3-4 września 2019 roku w Spotkaniu KKMHIZT w Zamościu uczestni-
czyło 3 przedstawicieli Klubu.

§	9 października 2019 roku w Spotkaniu Krajowego Klubu Seniora 
w Warszawie uczestniczył Jerzy Bąkowski.

§	1-3 października 2019 roku w konferencji „Warunki gruntowe a projek-
towanie i budowa dróg i mostów” uczestniczyła Beata Toporska.

§	12 października 2019 roku w Gali w Operze Krakowskiej z okazji Dnia 
Budowlanych 2019 uczestniczyła Józefa Majerczak.

§	26 października 2019 roku w zebraniu sprawozdawczo-programowo-
-wyborczym Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Krako-
wie uczestniczyła Józefa Majerczak.

§	20 listopada 2019 roku w Obchodach Jubileuszu 70-lecia Zespołu 
Szkół nr 1 w Krakowie uczestniczył Marek Błeszyński.

§	10 grudnia 2019 roku w Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów SNT 
KR FSNT NOT połączonym ze spotkaniem opłatkowym w Domu 
Technika NOT uczestniczyła Józefa Majerczak.

§	11-12 grudnia 2019 roku w XIII Konferencji Naukowo-Technicznej 
"Przepusty i przejścia dla zwierząt” uczestniczyła Józefa Majerczak.

§	12 grudnia 2019 roku w Spotkaniu Opłatkowym Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich Oddział w Krakowie uczestniczyła Józefa Majerczak.

§	17 grudnia 2019 roku w Spotkaniu wigilijnym MOIIB w Krakowie 
uczestniczyła Józefa Majerczak.

11.3. Działalność artystyczna

Oddział SITK w Krakowie wyróżnia się dodatkowo rzadko spotykaną cechą 
o charakterze artystycznym. Zasłużeni członkowie Stowarzyszenia, aktywni 
przyjaciele, zaangażowani partnerzy i współpracownicy nagradzani są kary-
katurami autorstwa Marka Błeszyńskiego, wręczanymi podczas uroczystych 
spotkań, narad, konferencji itp. W roku 2019 starannie oprawione, kolorowe 
karykatury otrzymało 13 osób.

11.4. Pamiętamy o tych, którzy odeszli

W dniach poprzedzających Święto Zmarłych przedstawiciele Oddziału 
odwiedzili groby zmarłych Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia, którzy 
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już odeszli, ale o których zawsze pamiętamy i których często wspominamy. 
Odwiedzono groby: Kazimierza Bałuta, profesora Romana Bogacza, Janusza 
Cieślińskiego, profesora Stanisława Datki, Jana Dziedzica, Marka Dżamana, 
Stanisława Furmana, Stefana Maniewskiego, Wiesława Michnika, Wiesława 
Rynkiewicza, Jerzego Senowskiego, Mariana Szelińskiego, Zbigniewa Śló-
sarczyka, Anny Tomana, Edwarda Tylmana, Jerzego Wójtowicza, Kazimierza 
Wróblewskiego i profesora Wiesława Zabłockiego. Na grobach zapalono znicze, 
położono okolicznościowe wieńce zaduszkowe i ręcznie wykonane przez kol. 
Marka Błeszyńskiego chorągiewki z logo Oddziału. 

Przedstawiciele Oddziału uczestniczą również w uroczystościach po-
grzebowych zmarłych Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia. Wspomnienia 
„Z żałobnej karty” są publikowane w Informatorze Oddziału.

12. Działalność organizacyjna

12.1. Liczba zebrań Władz Oddziału SITK w Krakowie w 2019 roku

 W roku 2019 odbyło się 12 zebrań Władz Oddziału w siedzibie krakow-
skiego Oddziału przy ul. Siostrzanej 11. 

Zarząd Oddziału podjął 44 uchwały.

12.2. Opłacalność składek

Plan opłacalności wynikający z liczby członków (329 zwyczajnych, 107 
emerytów i studentów, 10 członków honorowych) wynosi 22 825,00 zł. Wpłaty 
w 2019 roku wyniosły 15 517,50 zł tj. 67,98 % planowanej kwoty.

Opłacalność składek w poszczególnych kołach obrazuje poniższa tabela.
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1 Politechnika 
Krakowska 2 14 62 78 2 455,00 zł 4 175,00 zł 58,80

2 Krakowskie Koło 
Kolejarzy 2 18 47 67 920,00 zł 3 230,00 zł 28,48
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3

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział 
w Krakowie

1 17 49 67 2 410,00 zł 3 477,50 zł 69,30

4 Koło Grodzkie 2 16 24 42 1 280,00 zł 1 850,00 zł 69,19

5
Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne S .A .

1 3 31 35 1 692,50 zł 1 967,50 zł 86,02

6

Przedsiębiorstwo 
Napraw i 
Utrzymania 
Infrastruktury 
Kolejowej w 
Krakowie Sp . z o .o .

0 2 32 34 1 945,00 zł 1 975,00 zł 98,48

7

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział 
w Krakowie Rejon 
Kraków

0 11 22 33 1 475,00 zł 1 685,00 zł 87,54

8 Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa 0 3 24 27 640,00 zł 1 465,00 zł 43,69

9 Mota Engil Central 
Europe S.A. 0 4 22 26 1 470,00 zł 1 470,00 zł 100,00

10 Koło Seniorów 2 13 0 15 270,00 zł 390,00 zł 69,23

11 Zespół Szkół nr 1 
w Krakowie 0 6 7 13 600,00 zł 600,00 zł 100,00

12 JPL Project sp. z o.o. 0 0 3 3 0,00 zł 180,00 zł 0,00
13 ZUE S.A. 0 0 6 6 360,00 zł 360,00 zł 100,00

 Suma: 10 107 329 446 15 517,50 zł 22 825,00 zł Średnio
67,98

12.3. Średnia wieku członków

Opracowany został histogram, który zawiera dane o wieku 446 członków 
naszego Oddziału. Średnia wieku wszystkich członków mieści się w przedziale 
ludzi zawodowo czynnych. Jest wśród nas 5,38 % osób do 30 lat (24 osoby), 
28,25 % osób do 40 lat (126 osób) i 45,51 % osób do lat 50 (202 osoby). 

Seniorzy (emeryci i renciści) – stanowią 25,33 % członków Oddziału. 
Studenci stanowią 0,44 % członków Oddziału i skupieni są w Kole przy Po-
litechnice Krakowskiej .
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Najstarsi członkowie:
§	Janusz Kucharski – 88 lat
§	Stanisław Wacławik – 88 lat

Najmłodsi członkowi:
§	Mirosław Koterbicki – 24 lata 
§	Katarzyna Dybeł – 24 lata
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13. Biuro Zarządu Oddziału

13.1. Zatrudnienie

Biuro Oddziału pracowało w 2019 roku w składzie 3 osobowym:
§	mgr Janina Mrowińska – Dyrektor Biura, Sekretarz Redakcji Trans-

portu Miejskiego i Regionalnego, Sekretarz Oddziału,
§	mgr inż. Marek Błeszyński – Dyrektor Techniczny (1/3 etatu),
§	Anna Karpierz – Specjalista .
Obsługa księgowa Oddziału prowadzona była przez JURATOR Finance 

& Management Emilia Latocha.
Praca biura odbywała się w godzinach 8.00 do 16.00, a w każdy poniedziałek 

sprawowano dyżury do godz.18.00.

13.2. Najważniejsze działania Biura Zarządu

§	obsługa działań statutowych i administracyjnych Prezesa Oddziału 
i Zarządu Oddziału,

§	obsługa organizacyjna i finansowa konferencji, seminariów, wyjazdów 
technicznych, jubileuszy oraz innych imprez technicznych i integracyj-
nych, działań Klubu Seniora i częściowo działań Klubu Miłośników 
Historii i Zabytków Transportu,

§	przygotowywanie 15 ofert przetargowych,
§	obsługa administracyjna i finansowa 13 tematów projektowych i ba-

dawczych,
§	obsługa administracyjna i finansowa 4 kursów dla przewoźników trans-

portu drogowego osób i rzeczy i 15 egzaminów,
§	sprzedaż wydawnictw Oddziału,
§	przygotowanie umów cywilno-prawnych – 77,
§	wystawione faktury – 531 .

13.3. Zakupy i inwestycje w 2019 roku 

– wykonanie nowego ogrodzenia od strony północnej,
– przepięcie kanalizacji do nowej studzienki usytuowanej obok bramy 

wjazdowej,



92 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

– zakup i założenie rynny odprowadzającej wodę z zadaszenia obok 
kuchni,

– wymiana wodomierza,
– wymiana domofonu,
– wymiana 2 sztuk aparatów telefonicznych,
– zakup pilota do rzutnika,
– zakup i montaż dwóch klimatyzatorów,
– zakup pięciu koszy na śmieci – ścisła segregacja,
– zakup farby do odmalowania ogrodzenia,
– wymiana kranu nad zlewozmywakiem w kuchni .
Nadal trwają przygotowania do kompleksowego uporządkowania zakupionej 

nowej działki. Dotychczas na jej terenie pracowało ośmiu robotników przez 
dwa dni robocze po osiem godzin, wywieziono dwa duże samochody ciężarowe 
gruzu, ścinków drzewa, chaszczy, szkła i rozbitych starych mebli. Z nastaniem 
wiosny zostanie uzupełnione nowe ogrodzenie od strony wschodniej i połu-
dniowej oraz zostanie uzupełniona ziemia ogrodowa.

Planuje się również wypoziomowanie terenu w części zachodniej wraz 
z uzupełnieniem kostki brukowej, co poprawi w znacznym stopniu problem 
związany z zalewaniem piwnicy. Zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału, w części 
wschodniej zostanie usytuowana altanka gospodarcza metalowa o wymiarach 
3x4 m o odpowiedniej estetyce (blacha drewnopodobna), służąca do przecho-
wywania wszelkich rzeczy, sprzętu i materiałów ogrodowych.

Sprawami związanymi z technicznym utrzymaniem i estetycznym wyglądem 
budynku zajmuje się Marek Błeszyński, a o czystość pomieszczeń i atrakcyjny 
wygląd ogrodu dbają Anna Karpierz i Janina Mrowińska.

14. Działalność finansowa Oddziału

14.1. Darowizny 

-	 zakup cegiełek w postaci karnetów świątecznych, z których środki pie-
niężne przeznaczone zostały na zakup specjalistycznego sprzętu reha-
bilitacyjnego – 99,00 złotych,

-	 pomoc finansowa dla Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej 
przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT – 500,00 złotych,
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14.2. Finansowanie działalności statutowej (Sekcje, Komisje, gala kon-
kursu, wycieczki)

-	 pokrycie kosztów delegacji Krajowej Sekcji BRD do Warszawy – 
210,00 złotych,

-	 pokrycie kosztów delegacji Krajowej Sekcji Lotniczej do Warszawy – 
194,60 złotych,

-	 pokrycie kosztów delegacji Członka Krajowego Klubu Seniora – 
210,00 złotych,

-	 dofinansowanie kosztów transportu uczestników na seminarium nt.: 
„Pokaz pracy pociągu do wymiany podtorza (AHM)” – 168,15 złotych,

-	 dofinansowanie transportu podczas wyjazdu techniczno-integracyjnego 
nt.: „Zwiedzamy Suchy Port Przeładunkowy Hurko-Medyka-Żurawi-
ca, Komunikację Przestawczą, Przemyśl oraz Zamek w Krasiczynie” 
– 877,04 złotych,

-	 dofinansowanie transportu podczas wyjazdu techniczno-integracyjne-
go „Kraków-Podłęże – Gdów – Szczyrzyc – Zakopane – (Nowy Sącz) 
w 35 rocznicę udzielenia koncesji na budowę tej linii kolejowej” – 
620,74 złotych,

-	 dofinansowanie dla członków Klubu Miłośników Historii i Zabytków 
Transportu uczestniczących w spotkaniach krajowych – 3 502,74 zło-
tych .

-	 organizacja gali „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia 
uczelni Krakowa w dziedzinie transportu” za rok 2018 – 257,00 zło-
tych,
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14.3. Rachunek zysków i strat 

 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE
UL. SIOSTRZANA 11, 30-804 KRAKÓW NIP 6760010160 REGON 350013129

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

( wariant porównawczy)
jednostka  obl iczeniowa: PLN

Lp Wyszczególnienie kwota na kwota na
31.12.2018 31.12.2019

1 2 3 4
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,w tym:

 od jednostek powiązanych 0,00 0,00
1. Przychód netto ze sprzedaży produktów
2. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie-

wartość dodatnia,zmniejszenie -wartość ujemna) 0,00 0,00
3. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 0,00 0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
II. Koszty działalności operacyjnej
1. Amortyzacja 0,00 299,95
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty, w tym:

 podatek akcyzowy 0,00 0,00
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
III. Zysk/Strata ze sprzedaży 
1. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
A. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
B. Dotacje 0,00 0,00
C. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00
2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00
A. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
B. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
C. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00
IV. Zysk/Strata na działalności operacyjnej
1. Przychody finansowe
A. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

  od jednostek powiązanych 0,00 0,00
B. Odsetki , w tym:

  od jednostek powiązanych 0,00 0,00
C. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
D. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
E. Inne 0,00 0,00
2. Koszty finansowe 0,00
A. Odsetki, w tym: 0,00 0,00

  dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
B. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
C. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
D. Inne 0,00
V. Zysk/Strata brutto 
1. Podatek dochodowy  0,00 0,00
2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ.straty) 0,00 0,00
VI. Zysk/Strata netto 

Kraków, dnia 14.03.2020 r.

………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Podpis  osoby, której powierzono Data  i  podpis  kierownika  jednostki
prowadzenie ks iąg rachunkowych

1 130 669,88 1 338 512,57

1 087 853,57 1 359 185,57
42 816,31 -20 673,00

1 015 216,47 1 099 396,03

95 783,06 30 845,85
471 235,05 627 910,45

1 710,00 1 490,00

321 129,19 263 821,73
37 956,12 28 707,12
87 403,05 146 320,93

115 453,41 239 116,54

115 453,41 239 116,54
6 067,91 5 598,60

6 067,91 5 598,60

1 946,10

1 946,10
121 521,32 242 769,04

121 521,32 242 769,04
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14.4. Bilans

UL. SIOSTRZANA 11,30-804 KRAKÓW

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA Stan na PASYWA Stan na 

1 2 31.12.2018 31.12.2019 1 2 31.12.2018 31.12.2019

A Aktywa trwałe A Fundusze własne

I 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz zapasowy

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III 0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 IV

V 0,00 0,00 V 0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe B

I I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe II

III Inwestycje krótkoterminowe III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

C IV Rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa Suma bilansowa

……………………………………………… .........................................................
Sporządził: Data i podpis kierownika jednostki

Kraków, 14.03.2020 r.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 
KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

NIP: 6760010160
REGON: 350013129

60 000,00 82 495,05 1 021 984,65 1 264 753,69 

Wartości niematerialne i 
prawne

60 000,00 82 495,05 900 463,33 1 021 984,65 

Wynik finansowy netto z lat 
ubiegłych

Wynik finansowy netto za rok 
obrotowy 121 521,32 242 769,04 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

Odpis z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (wielkość 

ujemna)

1 000 983,04 1 199 311,46 Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 62 740,16 72 019,65 

Zapasy rzeczowych aktywów 
obrotowych 83 229,00 103 902,00 

103 698,52 175 272,76 Zobowiązania 
krótkoterminowe 38 095,01 37 456,95 

814 055,52 920 136,70 

Krótkoterminowe 
rozliczenia 

międzyokresowe
19 741,77 54 966,83 24 645,15 34 562,70 

1 080 724,81 1 336 773,34 1 084 724,81 1 336 773,34 
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14.5. Kondycja finansowa Oddziału

Rok obrotowy 2019 zamknął się zyskiem bilansowym w wysokości 
242 769,04 zł. Kondycja finansowa Oddziału jest bardzo dobra, a płynność 
finansowa zachowana. Oddział posiada kapitał własny, który na dzień 31 grudnia 
2019 roku wynosił 1 264 753,69 zł .

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 wyniósł: kasa gotówkowa 
1 135,60 zł, środki na rachunkach bankowych: 919 001,10 zł, razem: 920 136,70 zł.

Wolne środki finansowe ulokowane są na lokatach złotowych oraz na lokacie 
walutowej w EURO.

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne sprawozdania:
Sekretarz Oddziału – Janina Mrowińska

Kraków, dnia 16 marca 2020 r.

Sekretarz Prezes
mgr Janina Mrowińska mgr inż. Józefa Majerczak
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Protokół z posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej

Oddziału SITK RP w Krakowie
W dniu 7 kwietnia 2020 roku Komisja Rewizyjna Oddziału, działająca 

w składzie 4-osobowym, zakończyła ocenę i analizę działalności statutowo-
-gospodarczej Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2019, przed-
kładając poniższą opinię.

OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ
o działalności statutowo-gospodarczej i wynikach finansowych Oddziału 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie 

w roku 2019

Komisja Rewizyjna przeanalizowała przedłożone następujące dokumenty:
– Sprawozdanie finansowe SITK RP Oddziału w Krakowie za rok 2019 

obejmujące:
-	 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-	 Bilans na dzień 31.12.2019 r.
-	 Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019 r.
-	 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia ze strony Zarządu. jak i Księ-

gowej . 
– Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie 

w roku 2019 (drugi rok kadencji 2018-2022)

I. W wyniku analizy powyższych materiałów Komisja Rewizyjna 
stwierdziła, co następuje:
1. Wypracowany w 2019 r. zysk Oddziału SITK RP w Krakowie w kwo-

cie 242 769 zł stanowi wzrost o 99,8 % w stosunku do roku 2018.
2. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2019 r. SITK RP 

Oddział w Krakowie posiadał bardzo dobrą sytuację finansową. Na 
koncie Oddziału na dzień 31.12.2019 r. znajduje się kwota 920 136,70 
zł, co w porównaniu z rokiem 2018 stanowi przyrost o 13%. 
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3. Oddział SITK RP w Krakowie ma zapewnioną płynność finansową 
i ma możliwości realizacji celów statutowych. 

4. Powyższe wyniki ekonomiczne świadczą o poprawnym gospodaro-
waniu środkami finansowymi przez aktualny Zarząd Oddziału . 

II. Analizując sprawozdanie z działalności Oddziału w ocenie Komisji 
Rewizyjnej na szczególne podkreślenie zasługują następujące do-
konania Oddziału:
1. Duży udział Członków SITK ze środowiska krakowskiego w dzia-

łalności naszego Stowarzyszenia na szczeblu krajowym – w pracach 
tych uczestniczy 38 osób, co stanowi 8,5% kadry Oddziału.

2. Kontynuowanie i organizacja szeregu konferencji, szkoleń, semina-
riów .

W 2019 roku zorganizowano: 3 konferencje, 5 seminariów, 12 prelekcji 
i 4 szkolenia, w których uczestniczyło 1021 osób.

3. Działalność wydawnicza wskazuje na dużą aktywność Oddziału.
Wydanie 3 wydawnictw NT, 2 monografii, 12 numerów czasopisma 

„Transport Miejski i Regionalny” i 3 Informatorów o działalności 
naszego środowiska zapewnia stały dostęp do najbardziej aktualnej 
wiedzy technicznej, organizacyjnej i technologicznej oraz aktywizuje 
środowisko zawodowe.

4 . Organizowanie corocznej edycji konkursu na najlepsze prace dyplo-
mowe w dziedzinie transportu 

5. Zaangażowanie w prace nad stanem technicznym siedziby SITK oraz 
zagospodarowania dokupionej w 2018 r. sąsiedniej działki. 

6. Prowadzenie strony internetowej na bieżąco wraz z systematycznym 
umieszczaniem aktualności, ale też artykułów z konferencji i wersji 
elektronicznej czasopism. Odwiedzano ją 107 917 razy, co potwierdza 
jej rolę i atrakcyjność.

7. Działalność integracyjna i wyjazdy techniczne, W 2019 r. zorgani-
zowano 10 imprez, w których wzięło udział 281 osób.

 
III. Uwagi

1. Opłacalność składek na poziomie około 70% w 2019 nadal jest nie-
zadowalająca - brak poprawy mimo zalecenia Komisji Rewizyjnej 
z ubiegłego roku. Należy przeanalizować, co jest tego przyczyną 
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szczególnie, że Oddział ponosi koszty składek do Zarządu  Krajowego 
za każdego zarejestrowanego członka Oddziału.

2. Biuro Ekspertyz opracowało w ciągu 2019 roku 13 opracowań o war-
tości 33 960,76 zł. Niewielki zysk to 3 342,76 zł. Wnioskuje się 
o zwiększenie aktywności w celu uzyskania poprawy efektywności 
na tym polu .

IV.  Zalecenia Komisji Rewizyjnej na rok 2020
1. Kontynuować dokonania Oddziału w organizowaniu konferencji na-

ukowo-technicznych, szkoleń, kursów i seminariów oraz działalności 
wydawniczej .

2. Rekomenduje się prowadzenie dalszych prac nad poprawą stanu 
technicznego budynku SITK przy ul . Siostrzanej 11 oraz zagospo-
darowanie nowej działki.

3. Należy zintensyfikować działania na rzecz ściągalności składek 
w 2020 r. 

V. Podsumowanie
1. Przedłożone Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2019 nie 

budzi zastrzeżeń. Gospodarka środkami finansowymi Oddziału jest 
prawidłowa. Poniesione wydatki i ich struktura wynikają z charakteru 
prowadzonej działalności.

2. Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem SITK RP §55 zatwier-
dza Sprawozdanie Finansowe SITK RP Oddziału w Krakowie 
za rok 2019 oraz wnioskuje o przyjęcie rocznego Sprawozdania 
z działalności Oddziału, co potwierdzamy podpisami.

1 . Przewodniczący Komisji Andrzej Kollbek podpis mailowy
2 . Zastępca Przewodniczącego Zofia Schumacher podpis mailowy
3 . Sekretarz Wiesława Rudnicka podpis mailowy
4 . Członek Komisji Czesław Jarosz podpis mailowy

Kraków dnia 07.04.2020 r.
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Wstępny plan konferencji, seminariów, 
wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych 

Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2020

Z powodu walki z pandemią  koronawirusa, wydarzenia zaplanowane na 
marzec, kwiecień, maj i czerwiec  nie mogą być zrealizowane w zaplanowanym 
czasie (terminy zaznaczone kolorem czerwonym). 

Po ustabilizowaniu się sytuacji terminarz wydarzeń zostanie ustalony na 
nowo .

Lp . Tematyka Termin/
Miejsce Odpowiedzialny

1 . Organizacja konferencji:
II Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne 
technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji 
infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów 
NOVDROG`20”

27-28 lutego
Niepołomice 

Beata Toporska 

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne proble-
my publicznego transportu zbiorowego w  miastach 
i aglomeracjach PTZ’20”

26-27 marca
Kraków

Grzegorz Dyrkacz

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne 
technologie i systemy zarządzania w transporcie szyno-
wym NOVKOL’20”

02-04 
grudnia

 Zakopane

Józefa Majerczak

2 . Seminaria:
Planowanie i projektowanie obwodnic drogowych 24 lutego Sabina 

Puławska-Obiedowska, 
Wiesława Rudnicka

Pokaz pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzch-
ni kolejowej (PUN) Linia 101 IZ Rzeszów Munina – 
Hrebenne

08 kwietnia Barbara Bysiewicz, 
Anna Mleczko

Wykonanie spawów termitowych metodą SoWoS szyn 
60 na linii kolejowej nr 100 Łobzów

22 kwietnia Barbara Bysiewicz, 
Maciej Szeliga

Pokaz oczyszczarki RM800 Linia 94 IZ  Przeciszów - 
Dwory nr toru 1 w km. 50,915-53,650

20 maja Barbara Bysiewicz, 
Maciej Szeliga

Seminarium transportowe Koła w Politechnice Krakow-
skiej

27 maja Sabina Puławska-Obie-
dowska

Pokaz pracy pociągu do wymiany podtorza (AHM) Li-
nia 94 IZ  Przeciszów - Dwory nr toru 1 w km. 50,915-
53,650 

03 czerwca Barbara Bysiewicz, 
Maciej Szeliga

Seminarium transportowe październik Sabina 
Puławska-Obiedowska
Urszula Duda-Wiertel

Pokaz pracy pociągu sieciowego do montażu sieci trak-
cyjnej Linia 8  Miechów Tunel

październik Barbara Bysiewicz, 
Piotr Boniecki
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Pokaz pracy podbijarki i zgarniarki na terenie IZ Kra-
ków 

październik/
listopad

Barbara Bysiewicz, 
Maciej Szeliga

Seminarium drogowe październik/
listopad

Beata Toporska

3 . Inne wydarzenia:
Prelekcje nt.: Po kolei o kolei (cyklicznie) pierwszy 

wtorek 
miesiąca

Jerzy Hydzik

Wyjście do Muzeum Książąt Czartoryskich 08 lutego Beata Toporska
Bal Karnawałowy 15 lutego Józefa Majerczak
Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. 
w Krakowie: Prezentacja multimedialna dotycząca pro-
blematyki postępu technicznego eksploatacji pojazdów

luty/marzec Ryszard Wróbel

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2019 31 marca Józefa Majerczak,
Janina Mrowińska

Wyjazd techniczny na budowę S7 Kraków - Rabka Zdrój, 
połączony z przywitaniem wiosny w Tatrach „Wiosenne 
krokusy - V”

04 kwietnia Beata Toporska

Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie 17 i 18 
kwietnia

Józefa Majerczak,
Janina Mrowińska

Wyjazd zainteresowanych członków Koła MPK S.A. 
w Krakowie na Targi Transportu Publicznego Silesia 
KOMUNIKACJA w Sosnowcu

22-23 
kwietnia

Ryszard Wróbel

Wyjazd na XXVI Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 

07 maja Beata Toporska

Wycieczka techniczno-integracyjna Koła Seniorów po-
łączona z przejazdem pociągiem do Warszawy. W pro-
gramie zwiedzanie stacji Warszawa Grochów, budowy II 
linii metra oraz spotkanie Krajowego Klubu Seniora

16-17 maja 
2020

Janusz Magrysz,
Jerzy Bąkowski

Wycieczka techniczna 21 maja Beata Toporska
Wycieczka techniczna „Łódź miasto nowych wyzwań 
i nowych ambicji”

23-25 maja
 

Wiesława Rudnicka

Wyjazd integracyjny dla Członków Koła SITK przy 
PNUIK 

30 maja Barbara Bysiewicz

Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. 
w Krakowie: Prezentacja multimedialna dotycząca pro-
blematyki nieznanych faktów historii komunikacji 
w Krakowie

maj Ryszard Wróbel

Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych maj/czerwiec Józefa Majerczak
Działania Koła SITK przy MPK S.A. w Krakowie wspie-
rające organizację uroczystości obchodów 145-lecia ko-
munikacji miejskiej w Krakowie

maj/czerwiec Ryszard Wróbel

Wycieczka techniczno-integracyjna Koła Seniorów. Prze-
jazd trasą linii kolejowej: Rzeszów – Dęba Rozalin połą-
czone ze zwiedzaniem Kolbuszowej i innych zabytków

6-7 czerwca 
2020

Kazimierz Żurowski
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VI Piknik TranSPORTOWY i Święto Oddziału na sta-
dionie sportowym „Tramwaj”

27 czerwca Krzysztof Francuz

Wyjazd integracyjny do Szczawnicy dla członków Koła 
przy Mota-Engil Central Europe S.A.

czerwiec Beata Toporska

III Wyprawa Transportowców - pn. „Kopalnia srebra” lipiec Beata Toporska
Wycieczka górska „TATRY ZACHODNIE – BYSTRA” 
Podbanské – Dolina Kamienista – Bystra – Dollina 
Bystra – Podbanské

08 sierpnia Beata Toporska

Wycieczka integracyjna „Pożegnanie Lata 2020” sierpień/
wrzesień

Krzysztof Francuz

Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. 
w Krakowie połączone z prezentacją multimedialną 
wraz z pokazem pojazdów historycznych i zabytkowych

wrzesień Ryszard Wróbel

Zapoznanie się z systemem podziemnego transportu ko-
lejowego wykorzystywanego w Kopalni Soli Wieliczka 

wrzesień Barbara Bysiewicz, 
Janusz Alberski

Wyjazd zainteresowanych członków koła na Targi Ko-
munikacji Miejskiej TRANSEXPO w Kielcach

21-23 
października

Ryszard Wróbel

Wspólne wyjście zainteresowanych członków koła na 
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – EXPO 
KRAKÓW

22-25 
października

Ryszard Wróbel

Jubileusze Seniorów – uroczyste spotkanie Zarządu 
Oddziału z Jubilatami

listopad Józefa Majerczak,
Janina Mrowińska

Spotkanie „gwiazdkowe” członków Oddziału grudzień Józefa Majerczak
Akcja świątecznej pomocy charytatywnej grudzień Sabina 

Puławska-Obiedowska

Powyższy plan ma charakter otwarty. Kolejne propozycje do Planu konferen-
cji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału 
SITK RP w Krakowie na rok 2020 prosimy zgłaszać do Sekretarza Oddziału 
lub Biura Oddziału SITK RP w Krakowie.


