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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

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

Grudzień 2020
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
30 grudnia Zakończenie inwentaryzacji Biuro

Styczeń 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

05 stycznia 16 .00
Prelekcja J .Hydzika z cyklu „Po kolei o kolei”  nt . 
„Fascynujące podróże” w siedzibie Oddziału SITK i na 
platformie Webex

J .Hydzik

11 stycznia 16 .00 Zebranie Zarządu Oddziału  na platformie Webex J .Majerczak, 
J.Mrowińska

15 stycznia  Przekazanie do MOIIB podsumowania szkoleń i konferencji 
organizowanych w roku 2020

J.Mrowińska, 
biuro 

19 stycznia 17 .00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
NOVDROG 2021 na platformie Webex

B .Toporska, 
J.Mrowińska

27 stycznia  Przekazanie do Zarządu Krajowego Sprawozdania 
Statystycznego za rok 2020

J.Mrowińska, 
biuro

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

J.Mrowińska, 
biuro

Luty 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

02 lutego 16 .00
Prelekcja J .Hydzika z cyklu „Po kolei o kolei” nt . 
„Imponujące dworce, prawie jak katedry” w siedzibie 
Oddziału SITK i na platformie Webex

J .Hydzik

08 lutego 16 .00 Zebranie Zarządu Oddziału  na platformie Webex J .Majerczak, 
J.Mrowińska

17 lutego 20 .00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
NOVDROG 2021 na platformie Webex

B .Toporska 
J.Mrowińska
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Marzec 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
02 marca 16 .00 Prelekcja J .Hydzika z cyklu . „Po kolei o kolei” nt .  “Azja 

i szlaki na wojnach, Jak powstało nowe życie dworca?” 
w siedzibie Oddziału SITK i na platformie Webex

J .Hydzik

11 marca 9 .30 Konferencja NOVDROG 2021 online na platformie Zoom B .Toporska, 
J.Mrowińska

15 marca Przekazanie planu wydarzeń na II kwartał 2021 do MOIIB J.Mrowińska, 
biuro

22 marca Złożenie wniosków o nagrodę „ERNEST 2020” do Zarządu 
Krajowego

J.Mrowińska, 
biuro

29 marca 16 .00 Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału za rok 2020 J .Majerczak, 
J.Mrowińska

31 marca Przekazanie I raty składki członkowskiej do Zarządu 
Krajowego

J.Mrowińska, 
biuro

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 11 stycznia 2021 r. 
(na platformie Webex):
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 10(29)/2020 z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2020 r. przepro-
wadzonego online na platformie Webex . Poinformowano o realizacji 
postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

§	Poinformowano o stanie przygotowań do III ogólnopolskiej konferen-
cji naukowo-technicznej „Nowoczesne technologie w projektowaniu, 
budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów” NOVDROG`21 (11 marca 2021 r.) oraz konferencji na-
ukowo-technicznej nt .: „Aktualne problemy publicznego transpor-
tu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2021” planowanej 
w dniu 22 kwietnia 2021 roku. Obydwie konferencje będą zorganizo-
wane w formie zdalnej (online).

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przeniesieniu składek niewykorzystanych w 2020 roku przez koła: 
Mota Engil- Central Europe S.A., Zespół Szkół nr 1 w Krakowie, Koło 
w PNUIK Kraków, Koło Grodzkie, Koło przy Politechnice Krakow-
skiej, Koło w MPK S.A. w Krakowie, Krakowskie Koło Kolejarzy oraz 
Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie na rok 2021.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
w sprawie aktualizacji cen na archiwalne Zeszyty Naukowo-Technicz-
ne Oddziału SITK w Krakowie.

§	Zarząd przedyskutował i podjął dalsze decyzje w sprawie zaprojekto-
wania i wykonania statuetki Oddziału.

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

§	Zarząd omówił przebieg spotkania gwiazdkowego Oddziału, które od-
było się w formie zdalnej online w dniu 15 grudnia br. o godz. 16.30 na 
platformie WEBEX.
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§	Pani Prezes przekazała informację na temat planu wydarzeń Oddziału 
na rok 2021 .

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

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
nowego członka kol. Rafała Berę do Koła w PNUIK Kraków. Z listy 
członków Oddziału skreślono Kolegów: Dariusza Gabera z Koła przy 
Politechnice Krakowskiej, Barbarę Baran i Andrzeja Lorenza z Koła 
w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, Adriana Obuchowicza z Koła 
w MPK S .A ., Małgorzatę Miłosz-Bajer, Jerzego Bajera oraz Alinę 
Wróbel z Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie.

§	Poinformowano o śmierci Prezesa Honorowego Oddziału SITK RP 
w Koszalinie Kolegi Kazimierza Stracha oraz o śmierci Koleżanki Ire-
ny Tyskiej – zasłużonej członkini Koła Seniorów działającego w na-
szym Oddziale .

§	Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Krakowskiego Koła Kolejarzy 
o przedłużenie prenumeraty miesięcznika „Świat kolei” na rok 2021.

§	Prezes Józefa Majerczak poinformowała o otrzymanej od Przewodni-
czącego Koła SITK w Zespole Szkół numer 1 w Krakowie – Zbigniewa 
Porady korespondencji w sprawie możliwości bezpłatnego przeprowa-
dzenia szkoleń dla członków SITK w ramach realizacji projektu szko-
leniowego ze środków Unijnych.

§	Prezes Honorowy Wiesław Starowicz, Prezes Józefa Majerczak i Czło-
nek ZK Mariusz Szałkowski poinformowali o zagadnieniach porusza-
nych podczas posiedzenia Zarządu Krajowego w dniu 11.01.2021r. 

§	Prezes Józefa Majerczak poinformowała o sprawach związanych z Tar-
czą 6.0, sprawą Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zmianach 
w zasadach zawierania i rejestrowania umów o dzieło wprowadzonych 
od dnia 01 .01 .2021 r .

§ Poinformowano o otrzymanym podziękowaniu z Fundacji na Rzecz 
Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” za wsparcie 
działalności i przekazanie darowizny finansowej przez nasz Oddział na 
rowerowózek dla podopiecznego Fundacji .
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Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 8 lutego 2021 r. 
(na platformie Webex):
§	 Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 1(30)/2021 z posiedzenia w dniu 11 stycznia 2021 r. przepro-
wadzonego online na platformie Webex . Poinformowano o realizacji 
postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

§	 Poinformowano o stanie przygotowań do III Ogólnopolskiej Konfe-
rencji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eks-
ploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” 
NOVDROG`21 planowanej w dniu 11 marca 2021 r . oraz II Ogólno-
polskiej Konferencji nt .: „Aktualne problemy publicznego transpor-
tu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2021” planowanej 
w dniu 22 kwietnia 2021 roku. Obydwie konferencje będą zorganizo-
wane w formie zdalnej (online).

§	 Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przedłużeniu uprawnień rzeczoznawcy p. Dawidowi Siemieńskiego 
na kolejne dwa lata 2021 – 2023.

§	 Zarząd przedyskutował sprawę opłat za przeprowadzanie procedury 
nadawania uprawnień rzeczoznawstwa. Po sprawdzeniu zapisów Re-
gulaminu nadawania uprawnień Zarząd podejmie decyzję w sprawie 
wprowadzenia nowego cennika na przeprowadzenie procedury nada-
wania i przedłużania uprawnień.

§	 Sekretarz Janina Mrowińska przekazała informacje o stanie organiza-
cyjnym Oddziału na koniec 2020 roku - zgodnie ze sprawozdaniem sta-
tystycznym Oddziału, które zostało przekazane do Zarządu Krajowego 
w dniu 20 stycznia 2021 roku .

§	 Prezes Józefa Majerczak poinformowała o podjęciu działań organiza-
cyjnych związanych z kolejnym konkursem na najlepsze prace dyplo-
mowe w dziedzinie transportu dla uczelni wyższych Krakowa za rok 
2020. Termin składania prac na konkurs upływa 15 marca 2021 r.

§	 Zarząd przedyskutował zaproponowane przez kol. Mariusza Szałkow-
skiego i Marka Błeszyńskiego warianty przeprowadzenia prac związa-
nych z osuszeniem piwnic siedziby Oddziału.

§	 Prezes Józefa Majerczak przedstawiła plan konferencji i seminariów na 
rok 2021 .
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§	 Członkowie Zarządu omówili działania podejmowane przez nich w za-
kresie przydzielonych zadań.

§	 Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził prze-
niesienie kol. Rafała Pietrończyka z Krakowskiego Koła Kolejarzy do 
Koła w PNUIK Kraków.

§	 Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy 
członków: kol. Annę Janowską-Ciońćkę z Koła Seniorów, kol. Jó-
zefa Cabałę z Koła w PNUIK Kraków oraz zmarłego kol. Stefana 
Gawędę z Koła w PNUIK Kraków

§	 Prezes Józefa Majerczak poinformowała, że rok 2021 jest Europejskim 
Rokiem Kolei. Tegoroczna konferencja NOVKOL 2021 odbędzie się 
w ramach tego wydarzenia .

§	 Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek Wydawnictwa Inżynieria 
Sp. z o.o. o objęcie patronatem II Konferencji nt. „Wpływ Budowy 
na Obiekty Sąsiadujące” organizowanej w dniach 01-02 grudnia 2021 
roku .

§	 Pani Prezes poinformowała, że Wiceprezes Zbigniew Marzec na po-
czątku lutego br. złożył rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej Sto-
warzyszenia ze względu na konflikt interesów, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi procedury wyborów do władz SITK Jego miejsce w Ko-
misji Rewizyjnej zajmie kol. Lidia Żakowska.

§	 Prof. Wiesław Starowicz poprosił kol. Andrzeja Kollbeka o rozesłanie 
do członków Zarządu filmu z przejazdu przez budowany tunel w Lub-
niu dokumentującego postępy prac przy realizacji tej inwestycji.

§	 Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu zebrania sprawozdawczego 
w formie online . Proponowany termin to 29 marca br . Przygotowywane 
jest sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2020 oraz sprawoz-
danie finansowe i bilans za rok 2020.

§ Przedyskutowano propozycję przywrócenia tradycji przyznawania 
nagród Prezesa dla zasłużonych członków i wręczanie ich w czasie 
zebrania sprawozdawczego. Pani Prezes zaproponowała wyróżnienie 
dla kol. Jerzego Hydzika – Przewodniczącego KKMiHZ, który przy-
gotował i przeprowadził w Oddziale 18 cieszących się coraz większą 
popularnością prelekcji związanych z ciekawą, historyczną tematyką 
kolejową. Wyłonione będą kolejne kandydatury aktywnych, zasłużo-
nych członków pracujących na rzecz Oddziału i SITK.
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§ Prof. Wiesław Starowicz, Prezes Józefa Majerczak i kol. Mariusz 
Szałkowski przekazali informacje dotyczące spraw omawianych na 
posiedzeniu Zarządu Krajowego, które odbyło się w dniu 8 lutego br. 
Podczas tego posiedzenia podjęto decyzję o utworzeniu spółki wydaw-
niczej, która przejmie wydawanie czasopism SITK: Transport Miejski 
i Regionalny, Drogownictwo oraz Przegląd Komunikacyjny .

§ Podjęte zostały działania zmierzające do poprawy opłacalności skła-
dek członkowskich, Sekretarz Oddziału mailowo przypomni członkom 
o obowiązku opłacenia zaległych składek.

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 marca 2021 r. 
(na platformie Webex):
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził pro-

tokół nr 2(31)/2021 z posiedzenia w dniu 08 lutego 2021 r. przepro-
wadzonego online na platformie Webex . Poinformowano o realizacji 
postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

§	Poinformowano o przebiegu III Ogólnopolskiej Konferencji „Nowo-
czesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infra-
struktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`21, 
która odbyła się online w dniu 11 marca 2021 r.

§	Poinformowano o przygotowaniach do II Ogólnopolskiej Konferen-
cji nt .: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego 
w miastach i aglomeracjach PTZ’2021” planowanej online w dniu 
22 kwietnia 2021 roku .

§	Zarząd zapoznał się ze Sprawozdaniem Finansowym i Sprawozdaniem 
Oddziału za rok 2020. W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogło-
śnie zatwierdził te dokumenty.

§	Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z Zebraniem Sprawoz-
dawczym Oddziału, które odbędzie się w formie zdalnej online w dniu 
29 marca br . o godz . 16 .00 .

§	Zarząd przyznał Srebrne Odznaki Honorowe SITK dla wyróżniających 
się członków.

§	Zarząd przedyskutował sprawę opłat za przeprowadzanie procedury 
nadawania i prolongaty uprawnień rzeczoznawstwa. Dalsze decyzje 
w tej sprawie zostaną podjęte w późniejszym terminie.
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§	Prezes Józefa Majerczak poinformowała o sprawach organizacyjnych 
związanych z kolejną edycją konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
w dziedzinie transportu dla uczelni wyższych Krakowa za rok 2020. 
Przedłużono termin nadsyłania wniosków do dnia 31.03.2021 r.

§	Zarząd dokonał wyboru i zatwierdził kandydatów z Oddziału do nagro-
dy Ernest za rok 2020.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o li-
kwidacji Koła SITK działającego w Firmie JPL PROJECT Sp. z o.o. 
Członkowie Koła otrzymają propozycję przejścia do innego, działają-
cego koła po uregulowaniu składek członkowskich.

§	Prezes Józefa Majerczak poinformowała o dalszych działaniach podej-
mowanych przez Zarząd w sprawie zagospodarowania działki posesji 
Oddziału.

§	Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji 
przydzielonych zadań.

§	Kol. Marek Błeszyński poinformował o aktualnych działaniach zwią-
zanych z zagospodarowaniem posesji i sprawami remontowymi w sie-
dzibie Oddziału.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził ponow-
ne wpisanie na listę członków Krakowskiego Koła Kolejarzy kol. To-
masza Szubę (bez zachowania ciągłości).

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy 
członków: kol. Mariana Jamborskiego, Jacka Zadęckiego, Danutę Zim-
ny z Krakowskiego Koła Kolejarzy oraz kol. Dariusza Grzesicę z Koła 
przy Politechnice Krakowskiej .

§	Pani Prezes poinformowała o gratulacjach wysłanych przez nasz Od-
dział do Prezesa SITK RP prof. Janusza Dyducha z okazji uzyskania 
Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. 

§	Kol. Janina Mrowińska poinformowała o otrzymanej z Zarządu Krajo-
wego ofercie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia na życie 
dla Członków Stowarzyszenia.

§	Pani Prezes przekazała informację od Prezesa SITK prof. Janusza Dy-
ducha ws. ewentualnego zgłaszania oferty współpracy z Centralnym 
Portem Komunikacyjnym. Kol. Sabina Puławska – Obiedowska przy-
gotuje stosowną ofertę ze strony Oddziału. 



10 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

§	Zarząd przedyskutował sprawę odnowienia przestarzałego sprzętu in-
formatycznego w Biurze Oddziału, podjęto decyzję o kupnie nowego 
laptopa i sukcesywnej wymianie komputerów stacjonarnych. Sprawą 
zajmie się Sekretarz Janina Mrowińska.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Nowoczesne 
technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury dro-
gowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’2021”

W dniu 11 marca 2021 roku odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowo-Technicznej nt .: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, 
budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów 
NOVDROG’2021” zorganizowana w formie wydarzenia online na platformie 
Zoom. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy 
z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą 
Systemów Transportowych, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budow-
nictwa w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Zarządem 
Dróg Miasta Krakowa .

Początkowo konferencja planowana była w Niepołomicach, w dniach 11-12 
marca br., jednak z uwagi na pandemię Covid-19 organizatorzy zrezygnowali 
z organizacji stacjonarnej dwudniowej konferencji i zaproponowali bezpieczne 
rozwiązanie umożliwiające spotkanie online z ciekawym programem meryto-
rycznym .

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, którego udzielili: 
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Witold Kozłowski – Marszałek 
Województwa Małopolskiego, Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Komunikacji RP, Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Andrzej Białkiewicz – Rektor Politech-
niki Krakowskiej, Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów, Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Drogownictwa, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku 
Pracodawców Budownictwa .
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W pracach Komitetu Naukowo-Programowego konferencji uczestniczyli: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) - przewodniczący, 
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. 
Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski 
(Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechni-
ka Krakowska), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), 
prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Janusz 
Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.), dr hab. 
inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Jadwiga 
Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Maciej Kruszyna, 
prof. PWr (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK 
(Politechnika Krakowska), dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska).

Partnerem wydarzenia było Miasto Kraków. Patronatem Medialnym Konfe-
rencję objęły wydawnictwa: Drogownictwo, Magazyn Autostrady, Nowoczesne 
Budownictwo Inżynieryjne, Portal EDROGA, Portal Magiczny Kraków, Prze-
gląd Komunikacyjny oraz Transport Miejski i Regionalny .

Nad kwestiami organizacyjnymi czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: 
Beata Toporska (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), Anna Reszczyk 
(Zastępca Przewodniczącej), Janina Mrowińska (Sekretarz Komitetu Organi-
zacyjnego), Piotr Buczek, Robert Jakubiak, Anna Karpierz, Andrzej Kollbek 
i Robert Szota .

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:
1 . Planowanie sieci drogowej - wybrane zagadnienia studium sieciowego 

i korytarzowego .
2. Projektowanie, budowa, eksploatacja dróg i ulic również jako elementu 

miejskiej przestrzeni publicznej .
3 . Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruk-

tury drogowej .
4. Nowoczesne technologie we wzmocnieniach podłoża i konstrukcji na-

wierzchni drogowej .
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zarządzanie ruchem.
6 . Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów . 
7. Ochrona środowiska w drogownictwie.
Konferencja zgromadziła 235 osób. Uczestnikami konferencji byli przed-

stawiciele środowiska nauki, jednostek budżetowych, firm projektowych i wy-
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konawczych oraz zajmujących się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą 
drogową. 

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili: Profesor Andrzej Szarata 
- Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Mirosław 
Boryczko - Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, Józefa Majerczak - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Zeszy-
tach Naukowo-Technicznych SITK RP Oddział w Krakowie, seria: Materiały 
Konferencyjne, Zeszyt Nr 1(122)/2021 (167 stron) zawierający 4 artykuły 
nierecenzowane i 4 prezentacje. Obrady konferencji odbyły się w trzech se-
sjach, wygłoszono 16 referatów. Dodatkowo, na stronie internetowej SITK RP 
Oddział w Krakowie zostaną opublikowane referaty autorów, którzy wyrazili 
zgodę na ich udostepnienie uczestnikom Konferencji. 

W trakcie inauguracji każdej z konferencji organizowanych przez Oddział 
uczestnicy otrzymują pakiety konferencyjne – wydawnictwo konferencyjne, 
prezenty, gadżety. Tym razem, w sytuacji obrad online, pakiety konferencyjne 
zostały wysłane przesyłką kurierską do uczestników po konferencji.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Beata To-
porska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. Spośród zaproszonych 
gości jako pierwszy głos zabrał profesor Andrzej Szarata - Dziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, który wyraził zadowolenie, 
że pomimo trudności obiektywnych konferencja została zorganizowana, jak 
również zwrócił uwagę na bogatą i szeroką tematykę, co potwierdza liczba 
uczestników. Swoją obecnością konferencję zaszczycił p. Mirosław Boryczko 
– Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
który w swojej wypowiedzi podkreślił wysoki poziom organizacyjny konfe-
rencji jako wspaniały przykład połączenia nauki prezentowanej przez szerokie 
grono profesorów, ludzi którzy tworzą - czyli wykonawców i projektantów oraz 
samorządów. W imieniu Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie głos zabrała 
Pani Prezes Józefa Majerczak, która wyraziła swoje uznanie, że konferencja 
drogowa na stałe wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń w Polsce, jako 
jedna z trzech konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

W trakcie konferencji prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili 
szereg zagadnień ważnych dla środowiska drogowego i komunikacyjnego tj.:
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§	Branża komunikacyjna nie ucierpiała znacząco w dobie pandemii koro-
nawirusa, tym bardziej wymiana aktualnej wiedzy dla naszego środo-
wiska miała kolosalne znaczenie. 

§	W branży drogowej i komunikacyjnej następuje szybki postęp inno-
wacyjny, co niewątpliwie powinno być wykorzystane. W trakcie kon-
ferencji zwrócono uwagę na najnowsze rozwiązania technologiczne 
w zakresie asfaltów modyfikowanych MODBIT i wysokomodyfikowa-
nych HiMA oraz możliwości wykorzystania papy do produkcji lepisz-
czy asfaltowych w ramach recyklingu. W ramach wzmocnienia nośno-
ści nawierzchni mają zastosowanie georuszty i inne produkty na bazie 
syntetycznej . 

§	W zakresie infrastruktury drogowej jest do wyboru szereg produktów 
o wysokiej jakości i trwałości, na które zwracali uwagę prelegenci, 
m.in. odwodnienia liniowe oraz bariery oddzielające i zabezpieczające.

§	Dla trwałości nawierzchni podstawowe znaczenie ma nośność podłoża 
oraz dolne warstwy nawierzchni, które zwłaszcza dla ruchu ciężkie-
go i bardzo ciężkiego decydują o jej bezawaryjnej eksploatacji. Ważne 
dla uzyskania odpowiednich parametrów i zmniejszenia grubości kon-
strukcji nawierzchni jest możliwość wzmocnienia podłoża gruntowego 
i zapewnienie wysokiej szczepności kolejnych warstw bitumicznych. 

§	Nawierzchnie, które są niedocenione to nawierzchnie betonowe, które 
są mniej podatne na koleinowanie i są preferowane dla odcinków o bar-
dzo dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych. Ich ewentualna na-
prawa jest dziś technologicznie możliwa przy pomocy prefabrykatów.

§	Do redukcji hałasu w otoczeniu drogi zastosowane są w praktyce nie 
tylko ekrany, ale również "ciche nawierzchnie", które są w stanie sku-
tecznie obniżyć natężenie hałasu od ruchu pojazdów o 3-4 dB. Zmniej-
sza to na danym odcinku drogi konieczność stosowania ekranów aku-
stycznych nawet o 80 % .

§	Zapoznano się z proponowanymi zmianami w wytycznych projekto-
wych dla dróg zamiejskich i węzłów drogowych. Z uwagi na ograni-
czenia czasowe w prezentacjach zasygnalizowano podstawowe różnice 
w stosunku do dzisiejszych przepisów .

§	W coraz szerszym stopniu cyfryzacja pozwala na wspomożenie za-
rządcy drogi w bieżącej ocenie stanu drogi, jej wyposażenia, organi-
zacji ruchu, urządzeń infrastruktury i zajęcia pasa drogowego. System 
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taki w oparciu o SMARTGEM znalazł już zastosowanie i wciąż jest 
rozwijany .

Wirtualne studio konferencji NOVDROG 2021

Organizatorzy konferencji NOVDROG 2021
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Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Beata Toporska otwiera obrady

Sesja otwierająca konferencję. Od lewej, od góry kolejno: Beata Toporska, Anna Reszczyk, Józefa Majerczak, 
prof. Andrzej Szarata, Mirosław Boryczko, prof. Wiesław Starowicz
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Piotr Heinrich - Prezes Firmy OAT Sp. z o.o. i Anna Reszczyk – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego

  
Pakiet konferencyjny przygotowany do spakowania

Gotowe paczki czekają w Biurze Oddziału 
na wysyłkę do uczestników
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Konferencja zgromadziła 9 Partnerów: Partnerem Oficjalnym Konferencji 
była firma LOTOS Alfalt Sp. z o.o. Partnerzy konferencji to: AS PPH Produ-
cent Odwodnień Liniowych, Hörmann Polska Sp. z o.o., HAURATON Polska 
sp. z o.o., OAT Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., Tensar Polska Sp. z o. o., 
Stowarzyszenie Producentów Cementu, Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A. 
Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prezentacji i filmów.

Warto dodać, że była to druga w Polsce konferencja zorganizowana przez 
środowisko SITK w formie online. Organizacja konferencji w obecnej, trudnej 
sytuacji w tej formie spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, a organizatorzy 
otrzymali od uczestników konferencji wiele ciepłych słów i przychylnych ocen. 
Jednak z uwagi na to, że uczestnicy byli rozproszeni i przyłączali się do obrad 
z różnych miejsc i w różnych okolicznościach, nie obeszło się bez pewnych 
„smaczków”– oto kilka z nich:

Serdecznie gratuluję organizacji. Pozdrawiam.
Gratulacje! Wszystko wyszło super.
Gratuluję znakomitej konferencji.
Organizacja i prezentacje na najwyższym poziomie.
Organizatorzy konferencji mają jednak nadzieję, że kolejna edycja konfe-

rencji NOVDROG odbędzie się w formie stacjonarnej, tak jak mieliśmy okazję 
uczestniczyć w latach poprzednich.

Opracowanie: 
Janina Mrowińska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji

Beata Toporska – Przewodnicząca konferencji
Andrzej Kollbek – Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji

Zdjęcia: zasoby organizatorów konferencji

Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy publicznego 
transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach - PTZ’2020/2021” 

Informujemy, że Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Aktualne pro-
blemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach - 
PTZ’2020/2021” (przesunięta z powodu pandemii z roku 2020 na rok 2021) 
odbędzie się w formie online w dniu 22 kwietnia br. 

Tematyka konferencji obejmować będzie istotne, aktualne problemy doty-
czące planowania, nowych technologii i eksploatacji w systemowym ujęciu 
różnych komponentów transportu publicznego. Wśród omawianych tematów 
pojawią się następujące zagadnienia:
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§	innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające inte-
grację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi,

§	e-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo,
§	rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach,
§	rola informacji w transporcie zbiorowym,
§	kobiety w transporcie zbiorowym .
Informujemy, że na stronie http://www.sitk.org.pl/aktualne-problemy-p-

ublicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach-i-aglomeracjach-ptz-21 została 
uruchomiona rejestracja online. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Prace modernizacyjne w siedzibie Oddziału – ciąg dalszy

Zarząd Oddziału w Krakowie od dłuższego czasu prowadzi prace remontowo 
– modernizacyjne i porządkowe związane z budynkiem – siedzibą Oddziału 
i jego otoczeniem. W ostatnim roku przeprowadzono prace związane z remon-
tem gabinetu Prezesa Oddziału, jak również inne drobne prace remontowe. 
Nad dobrym stamen technicznym budynku czuwa kol. Marek Błeszyński. 
Koleżanki z Biura Oddziału – Sekretarz Janina Mrowińska i Anna Karpierz 
dbają o nasz niewielki, ale uroczy ogród, który o każdej porze roku jest pięknie 
zagospodarowany, kwitnący i zadbany. 

Kolejnym etapem prac modernizacyjnych zwiążanych z zagospodarowaniem 
posesji był remont generalny ogrodzenia siedziby Oddziału. Całością przygo-
towań i nadzorem nad pracami remontowymi zajął się kol. Marek Błeszyński, 
pomocą i fachową radą służyła Wiceprezes Anna Reszczyk. 

Kompleksowe prace remontowe przeprowadziła wybrana przez Zarząd 
Oddziału  firma Centrum Ogrodzeń Posesja Paweł Grela . Remont wykonano 
w listopadzie i grudniu 2020 roku. Poniższe zestawienie obrazuje zakres wy-
konanych robot . 

  1. Demontaż starych sztachet wraz z ich wywiezieniem.
  2. Usunięcie roślin uniemożliwiających wykonywanie prac remontowych.
  3. Rozbicie i usunięcie starego słupa ogrodzeniowego bramy wjazdowej.
  4 . Skucie ubytków w podmurówce .
  5. Wykonanie nowej, ukośnej, zbrojonej powierzchni podmurówki.
  6. Wykonanie nowego zbrojonego słupa ogrodzeniowego bramy (zdecydo-

wano o poszerzeniu wjazdu) oraz fundamentu konstrukcji nośnej bramy.
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  7. Ułożenie kostki brukowej w poszerzonym wjeździe.
  8. Oczyszczenie i odmalowanie kątowników będących konstrukcją nośną 

sztachet .
  9. Montaż płytek klinkierowych na górnej powierzchni podmurówki 

i górnej powierzchni słupków ogrodzeniowych.
10. Malowanie dwukrotne nowych sztachet modrzewiowych, a następnie 

ich przycięcie na odpowiedni wymiar.
11. Wykonanie nowej podmurówki wraz ze słupkami na dwóch odcinkach 

nowo zakupionej działki oraz na odcinku obok furtki.
12. Malowanie słupków ogrodzeniowych na biało.
13. Montaż nowych sztachet.
14. Montaż nowego pomieszczenia koszy na śmieci – na zewnątrz ogro-

dzenia . 
15. Montaż bramy wjazdowej sterowanej pilotem.
16. Wykonanie nowego podłączenia do instalacji elektrycznej.
17. Malowanie podmurówki farbą do betonu.

Prace remontowe w toku Odnowione ogrodzenie – widok od frontu
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Całkowity koszt remontu ogro-
dzenia wyniósł 33 517,50 złotych 
brutto . Ogrodzenie naszej siedziby 
nabrało nowego, świeżego wyglą-
du, poza tym w bardziej efektywny 
sposób zagospodarowano teren . 
W najbliższych miesiącach czekają 
nas kolejne prace, przede wszystkim 
związane z poprawą izolacji budyn-
ku, w dalszej kolejności odnowiona 
zostanie nawierzchnia brukowa, 
zagospodarowany zostanie zakupio-
ny pas gruntu po stronie północnej 
posesji .

Zdjęcia: zasoby Biura Oddziału

                                                                                                  Widok od strony południowej

Spotkania członków Oddziału

Prelekcje z cyklu „Po kolei o kolei”
Kolejne prelekcje z cyklu “Po kolei o kolei”, których organizatorem jest kol. 

Jerzy Hydzik (Przewodniczący KKMHiZT) odbyły się w dniach 5 stycznia, 2 
lutego i 2 marca 2021 roku. Prelekcje prowadzono metodą hybrydową i transmi-
towano na platformie Webex, dzięki czemu możliwy był udział większej ilości 
zainteresowanych. Pierwsza z nich dotyczyła tematu: Fascynujące podróże, 
tematem drugiej były Imponujące dworce, prawie jak katedry a tytuł kolejnej 
to: Azja i szlaki na wojnach, Jak powstało nowe życie dworca? 

Prelegent – Jerzy Hydzik, w formie opowiadania, ilustrowanego wieloma 
slajdami zapoznał zebranych z kolejnymi ciekawymi faktami dotyczącymi 
historii kolei w Polsce i na świecie. Prelekcje jak zwykle cieszą się dużą po-
pularnością, a mieszana forma (stacjonarna i online) pozwala na przyłaczenie 
się większej liczby uczestników.
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Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 17.12.2020 r. – 22.03.2021 r. do Oddziału przyjęto Rafała Berę 
do Koła w PNUIK Kraków, ponownie przyjęto do Krakowskiego koła Kolejarzy 
(bez zachowania ciągłości) kol. Tomasza Szubę .

Przeniesiono kol. Rafała Pietrończyka z Krakowskiego Koła Kolejarzy 
do Koła w PNUIK Kraków.

 Zarząd skreślił z listy członków kol. Dariusza Gabera i Dariusza Grzesicę 
z Koła przy Politechnice Krakowskiej, Alinę Wróbel, Małgorzatę Miłosz-
-Bajer i Jerzego Bajera z Koła w GDDKiA Oddział Kraków, Barbarę Baran 
i Andrzeja Lorenza z Koła w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie Adriana Obu-
chowicza z Koła w MPK SA w Krakowie, Annę Janowską-Ciońćkę z Koła 
Seniorów, Józefa Cabałę z Koła w PNUK Kraków, Mariana Jamborskiego, 
Jacka Zadęckiego i Danutę Zimny z Krakowskiego Koła Kolejarzy. Z Koła 
w PNUK Kraków skreślono również zmarłego kol. Stefana Gawędę, a z Koła 
w GDDKiA Rejon Kraków zmarłego kol. Władysława Janika .
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 17.12.2020r. 
– 22.03.2021r. uczestniczyło w 4 przetargach:

Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 
przetargu

1
Opinia techniczna „Ocena prawidłowości 
wykonania chodnika - dojścia do lokali 
mieszkalnych”

Wspólnota 
Mieszkania 

Przylesie 45B

brak 
odpowiedzi styczeń

2

Organizacja pomieszczenia i infrastruktury 
niezbędnej do przeprowadzenia przez 
ITS egzaminu na certyfikat kompetencji 
zawodowych w transporcie drogowym w roku 
2021 

Instytut Transportu 
Samochodowego

przegrany styczeń

3
Wycena szacunkowa 30 podzespołów do 
elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 
32WE

„Koleje 
Małopolskie” 

Sp . z o .o .
przegrany luty

4
Opracowanie Regulaminu Pracy Transportu 
Kolejowego na bocznicy Ramatech-Instal w 
Krakowie

PHU Ramatech-
Instal s .c . wygrany luty

Zawarte umowy

W okresie 17.12.2020 r. – 22.03.2021 r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało jedną umowę z zakresu kolejnictwa:

Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik tematu

1
Opracowanie Regulaminu Pracy Transportu 
Kolejowego na bocznicy Ramatech-Instal 
w Krakowie

PHU Ramatech-Instal s .c . Marek Błeszyński

Opracowanie: Anna Karpierz
Biuro Oddziału
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Z żałobnej karty

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 2020 r. zmarła Ko-
leżanka Irena Tyska – wieloletni i zasłużony Członek Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, 
Wieloletni Sekretarz Oddziałowego Klubu Seniora SITK, Kronikarz Klubu 
Seniora, wieloletnia Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego Klubu Seniora, 
zasłużony drogowiec, odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITK 
RP, Złotą Odznaką Honorową z Diamentem SITK RP oraz Medalem 60-lecia 
SITK. Koleżanka Irena Tyska była bardzo zaangażowana i oddana działalności 
stowarzyszeniowej, zawsze aktywna, twórcza i konsekwentna w działaniu. 
Była pomysłodawczynią i inicjatorską spotkań integracyjnych Klubu Seniora, 
cechowała Ją niespożyta energia i pomysłowość. 

Koleżankę Irenę będziemy wspominać jako dobrego Przyjaciela i niezwykłe-
go Człowieka. Pozostawiła po sobie wiele dobrych działań i wysokie uznanie za 
wkład w pracę dla naszego środowiska. Pozostanie na długo w naszej pamięci.

Ostatnie pożegnanie Koleżanki Ireny Tyskiej odbyło się w dniu 12 marca 
2021 roku o godz. 12.00 na Cmentarzu Rakowickim w Sali Pożegnań. Rodzinie 
i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

  Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
  Komunikacji RP w Krakowie
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Zdjęcia: Marek Błeszyński, Danuta Schwertner, zasoby Oddziału

Ostatnie Pożegnanie Koleżanki Ireny Tyskiej Grób Ireny Tyskiej
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SPRAWOZDANIE 
ZARZĄDU ODDZIAŁU 

SITK RP W KRAKOWIE 
Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

(trzeci rok kadencji 2018 – 2022)
 Kraków, marzec 2021 r.

1 . Informacje organizacyjne

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce spowodowanym 
pandemią koronawirusa, zmienił się sposób prowadzenia działalności, spotkań 
i innych form aktywności podejmowanych przez Oddział SITK RP w Krakowie 
i Zarząd Oddziału. Sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, postawiła przed 
nami nowe wyzwania. Trzeba było w krótkim czasie podjąć działania i decyzje 
umożliwiające w miarę normalną, ciągłą pracę Oddziału - zarówno Zarządu, 
Biura, jak i wszystkich Kół i ich członków.

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału SITK w Krakowie, które tradycyjnie 
odbywało się w marcu, zorganizowano w dniu 22 czerwca 2020 roku w formie 
mieszanej - w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej oraz online na platformie 
Webex. W zebraniu uczestniczyły 23 osoby . 

Liczba członków Oddziału na koniec 2020 roku wynosiła: 410 członków, 
wśród członków są 124 kobiety i 286 mężczyzn. Członkowie Oddziału repre-
zentują branże: drogową – 152, kolejową - 107, lotniczą – 2, miejską – 71, 
samochodową – 3, inne branże – 75 .

Członkowie Oddziału wg wykształcenia: inżynierowie – 352, technicy – 37, 
pozostali – 21 .

Zmiany w członkostwie:
*	 przyjęto 9 członków, 
*	 skreślono 45 członków. 
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Zmniejszenie w stosunku do roku 2019 o 36 osób nastąpiło w wyniku 
śmierci (7 osób) oraz weryfikacji i skreśleń, m. in. członków Krakowskiego 
Koła Kolejarzy, z którymi brak kontaktu i od kilku lat nie opłacają składek 
członkowskich.

W 2020 roku zmarli: Lucjan Chudoment, Marian Dudek, Stefan Ga-
węda, Janusz Kucharski, Jacek Michałowski, Krzysztof Rogowski, Irena 
Tyska. 

Liczba kół zakładowych na koniec 2020 roku wyniosła 13 .
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1 Koło przy Politechnice Krakowskiej 81 Sabina Puławska-
Obiedowska s .pulawska@interia .pl

2
Koło w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
w Krakowie

66 Anna Reszczyk anna .reszczyk@wp .pl

3 Krakowskie Koło Kolejarzy 39 Andrzej Mutka andrzej .mutka@yahoo .de

4 Koło Grodzkie 38 Wiesława 
Rudnicka trans@pds .net .pl

5 Koło w Przedsiębiorstwie Napraw 
i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 34 Barbara 

Bysiewicz b .bysiewicz@pnuik .pl

6
Koło w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
w Krakowie Rejon Kraków

32 Halina Rogowska hrogowska@gddkia.gov.pl

7 Koło w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym S .A . 31 Ryszard Wróbel rwrobel@mpk .krakow .pl

8 Koło w Mota-Engil Central Europe 
S .A . 28 Beata Toporska b .toporska@gmail .com

9 Koło w Zarządzie Dróg Miasta 
Krakowa 27 Robert Szota robert480@poczta .onet .pl

10 Koło w Zespole Szkół nr 1 
w Krakowie 13 Zbigniew Porada zbigniew .porada@op .pl

11 Koło Seniorów 12 Janusz Magrysz 605 320 644
12 Koło w ZUE S.A. 6 Grażyna Kadula g .kadula@zue .krakow .pl
13 Koło w JPL Project Sp. z o. o. 3 Emil Onderka emil .onderka@jplproject .com

LICZBA CZŁONKÓW ODDZIAŁU: 410   
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2. Aktualny skład Władz Oddziału

Skład Zarządu Oddziału w 2020 roku
Lp . Nazwisko Imię Funkcja
1 Majerczak Józefa Prezes
2 Starowicz Wiesław Prezes Honorowy
3 Dyrkacz Grzegorz Wiceprezes ds. Transportu, 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 .

W zawiązku z epidemią COVID-19 Zarząd Oddziału zawiesił comiesięcz-
ne posiedzenia, które odbywały się w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 
11. Wprowadzono zmiany w Wewnętrznym Regulaminie Działania Zarządu 
Oddziału SITK RP umożliwiające zdalne głosowanie i podejmowanie decyzji 
(drogą mailową).

Pierwsze posiedzenie Zarządu online odbyło się w dniu 4 maja 2020 roku 
z wykorzystaniem platformy Webex. Kolejne posiedzenia Zarządu w 2020 
roku odbyły się również online.

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału w 2020 roku
Lp . Nazwisko Imię Funkcja
1 Kollbek Andrzej Przewodniczący 
2 Schumacher Zofia Wiceprzewodnicząca 
3 Rudnicka Wiesława Sekretarz 
4 Jarosz Czesław Członek 
5 Nędza Karol 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 również sprawy 
wniesione przez Oddziały. 
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3. Wyróżnienia i odznaczenia przyznane w 2020 roku 

Wyróżnienia w Konkursie ERNESTY:
-	 Beata Toporska uzyskała nagrodę ERNEST w kategorii najaktywniej-

szy Działacz roku 2019 w dziedzinie drogownictwa.
-	 Zbigniew Marzec uzyskał nagrodę ERNEST w kategorii najaktyw-

niejszy Działacz roku 2019 w dziedzinie kolejnictwa.
-	 Grzegorz Dyrkacz uzyskał nagrodę ERNEST w kategorii najaktyw-

niejszy Działacz roku 2019 w dziedzinie transportu.
-	 Oddział SITK w Krakowie uzyskał nagrodę ERNEST dla najaktyw-

niejszego Oddziału SITK RP w roku 2019.
-	 Koło Seniorów uzyskało nominację ERNEST w kategorii najaktyw-

niejszy Klub Seniora w roku 2019.

Odznaczenia SITK RP i NOT
-	 Medal im. Henryka Komorowskiego – Ewa Rechul.

4. Działalność wykorzystująca kadry i autorytet środowiska krakow-
skiego 

4.1. Członkowie Oddziału we Władzach, Sekcjach i Klubach Stowarzy-
szeniowych oraz Federacyjnych

SITK
Zarząd Krajowy Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP

Mariusz Szałkowski – Wiceprezes
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 (do 18.10.2020), 
Przewodnicząca Rady Krajowej (od 19.10.2020), Prezes Oddziału 
w Krakowie
Andrzej Szarata – Przewodniczący Komitetu Kolei Dużych Prędkości
Jerzy Hydzik – Przewodniczący Krajowego Klubu Miłośników 
Historii i Zabytków Transportu

Krajowa Sekcja Drogowa Stanisław Pletnia – Członek
Anna Reszczyk – Członek 
Halina Rogowska – Członek
Beata Toporska – Członek
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Krajowa Sekcja Kolejowa Marek Błeszyński – Członek
Konrad Gawłowski – Członek 
Zbigniew Marzec – Członek
Józefa Majerczak – Członek
Karol Nędza – 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 Lustofin – 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
Zbigniew Marzec – Członek
Włodzimierz Żmuda – Członek

Krajowy Klub Miłośników 
Historii i Zabytków Transportu

Jerzy Hydzik – Przewodniczący
Anna Bryksy – Sekretarz
Jerzy Bąkowski – Członek 
Marek Błeszyński – Członek
†Marian Dudek – Członek do 21.10.2020
Teresa Jaszczyszyn – Członek
Karol Nędza – Członek
Ewa Rechul – Członek
Małgorzata Szelińska Kukulak – Członek

Krajowy Klub Seniora Jerzy Bąkowski – Zastępca Przewodniczącego 
Krajowy Komitet Nauki Włodzimierz Czyczuła – Członek

Kazimierz Flaga – Członek
Wiesław Starowicz – Członek
Andrzej Szarata – Członek
Lidia Żakowska – Członek

NOT 
Delegaci do Krakowskiej Rady FSNT NOT – Józefa Majerczak, Sergiusz 

Lisowski, Lidia Żakowska.
Przedstawiciel SITK RP w Komisji Młodzieży FSNT NOT – Lidia Żakowska.
Członek Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej przy KR FSNT 

NOT – Janusz Magrysz.
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Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Okręgowa Rada – Członkowie – Ryszard Żakowski, Jan Żakowski.
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna – Jerzy Hydzik, Józefa Majerczak (od 

13.10.2020), Wiesław Piątkowski, Grażyna Skoplak, Józef Wieczorek.
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. Uczelnie i Samorządy
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.
Politechnika Krakowska
Prorektor ds. Studenckich – dr inż. Marek Bauer.
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej – prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.
Kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu – prof. dr hab. inż. 

Stanisław Gaca.
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.

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.
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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.
Zastępca  Dyrektora – Jan Kaczmarek.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Centrum Realizacji Inwestycji
Dyrektor Projektu – Rafał Zahuta.
Dyrektor Projektu – Piotr Grawicz.
Dyrektor Projektu – Andrzej Reichel.
Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Krakowie
Komendant – Kazimierz Mazur.
PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Franciszek Kostrzewa.
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, Wiceprzewodniczący 
- 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 spotkaniach Forum Zintegrowanego Transportu Metropolii 
Krakowskiej organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Kra-
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kowska (dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska jako ekspert ds. proble-
mów transportowych).

5. Organizacja konferencji naukowo – technicznych, seminariów 
i prelekcji

Lp . Nazwa Miejsce
i data

Liczba
uczestników

Organizatorzy
ze strony SITK

1

Nowoczesne technologie 
w projektowaniu, budowie 
i eksploatacji infrastruktury 
drogowej miast, metropolii 
i regionów - NOVDROG’2020

Niepołomice,
27-28 lutego 
2020 

112 Beata Toporska, Andrzej 
Kollbek, Janina Mrowińska, 
Anna Karpierz, Anna 
Reszczyk, Robert Szota

2

Nowoczesne technologie 
i systemy zarządzania w 
transporcie szynowym - 
NOVKOL’2020

online,
02 grudnia 
2020 

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

3 Planowanie i projektowanie 
obwodnic drogowych

Kraków,
24 lutego 2020 

34 Sabina Puławska-Obiedowska, 
Wiesława Rudnicka

4
Potrzeby transportowe w 
czasach pandemii

online,
28 września 
2020 

30 Sabina Puławska-Obiedowska

5

Osiem prelekcji z cyklu 
„Po kolei o kolei” 

7 stycznia, 
4 lutego,
3 marca,
4 sierpnia,
1 września,
6 października, 
3 listopada,
1 grudnia .

81 Jerzy Hydzik

Suma: 469

W zorganizowanych przez Oddział konferencjach, seminariach i prelekcjach 
uczestniczyło ogółem 469 osób, w tym obcokrajowcy z Bułgarii, Niemiec 
i Szwajcarii .

Przygotowano i wygłoszono 53 referaty na konferencjach i seminariach 
oraz 8 prezentacji na prelekcje. Artykuły przygotowane na konferencje: „No-
woczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury 
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drogowej miast, metropolii i regionów - NOVDROG’2020” oraz „Nowoczesne 
technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL 2020” 
zostały wydane w Zeszytach Naukowo - Technicznych Oddziału SITK RP 
w Krakowie. W Komitetach Naukowych i Radach Programowych pracowało 
6 osób z SITK. W Komitetach Organizacyjnych pracowało 18 osób z SITK, 
a 4 członków zaangażowanych było w prace redakcyjne. 

W 2020 roku przygotowano konferencję „Aktualne problemy publicz-
nego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2020” 
zaplanowaną w dniach 26-27 marca 2020 roku. Ze względu na ogło-
szenie epidemii, w dniu 11 marca 2020 roku podjęto decyzję o odwo-
łaniu konferencji w zaplanowanym terminie. Artykuły przygotowane 
na konferencję PTZ’2020 zostały wydane w 5 numerach miesięcznika 
„Transport Miejski i Regionalny” .

6. Publikacje Oddziału

Oddział wydaje następujące rodzaje publikacji:
A. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-

ków Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: 
Materiały Konferencyjne zawierające recenzowane artykuły z problematyki 
transportu kolejowego, drogowego i miejskiego .

Członkowie Oddziału w Radzie Naukowo-Programowej Zeszytów Na-
ukowo-Technicznych SITK RP Oddział w Krakowie
§	dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK – przewodnicząca (Politechnika 

Krakowska),
§	mgr inż. Andrzej Kollbek (SITK RP Oddział w Krakowie),
§	mgr inż. Mariusz Szałkowski (MPK S.A. w Krakowie).
Członkowie Oddziału w 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,
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-	 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,
§	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 
Internetowej ICM. Pełne teksty (pdf) są udostępnione także na stronie Od-
działu w zakładce zeszyty naukowo-techniczne .

W 2020 roku wydano 2 Zeszyty Naukowo-Techniczne z serii Materiały 
Konferencyjne: 
§	Zeszyt nr 1(120)/2020 - Nowoczesne technologie w projektowaniu, bu-

dowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regio-
nów - NOVDROG'2020 . 

§	Zeszyt nr 2(121)/2020 - Nowoczesne technologie i systemy zarządza-
nia w transporcie szynowym .

Było to łącznie 587 stron .

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

C. Publikacje okolicznościowe na zamówienie .

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

W roku 2020 sprzedano firmom, instytucjom oraz osobom indywidualnym 
45 sztuk zeszytów konferencyjnych, 2 sztuki monografii „Wyniki badań sys-
temów publicznego transportu drogowego w wybranych miastach”, 3 sztuki 
monografii „Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu” oraz 34 sztuki 
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podręcznika pt. „Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku 
usług transportu drogowego”.

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

D. Czasopismo „Transport Miejski i Regionalny”.
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezesem Honorowym 

SITK RP i Oddziałem SITK RP w Krakowie, obsługa administracyjna i finan-
sowa, 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 Sta-
rowicz, 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. Stani-
sław 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 zabezpieczona 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 cza-
sopisma,

-	 Redakcja - skład Redakcji, Rady Naukowo-Programowej i Proces Wy-
dawniczy,

-	 Prenumerata - aktualny cennik i formularz prenumeraty do pobrania,
-	 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.
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Aktualizacja strony jest prowadzona na bieżąco przez Janinę Mrowińską. 
W 2020 roku biuro realizowało miesięcznie wysyłkę 117 egzemplarzy „Trans-
portu Miejskiego i Regionalnego” do 25 odbiorców indywidualnych i 3 hur-
towni. W 2020 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 
niedostępnych). W 2020 roku nikt z tej formy promocji nie skorzystał.

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 2020 roku

7.1. Realizowane prace eksperckie, badawcze i projektowe z zakresu 
kolejnictwa w Biurze Ekspertyz
Lp . Nr tematu Tytuł Kierownik 

tematu Zleceniodawca

1 K-1/2020 Wykonanie wyceny wartości rynkowej 
silnika spalinowego PD1M wraz z prądnicą 
GP-300B wymontowanych z lokomotywy 
spalinowej serii SM48 (typ TEM2).

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

2 K-2/2020 Szacunkowa wartość rynkowa trzech sztuk 
lokomotyw spalinowych serii ST44 (typ 
M62)

A .Mutka PKP Cargo S .A .

3 K-3/2020 Szacunkowa wartość rynkowa 5 sztuk 
lokomotyw spalinowych serii ST44-172, 
700, 1106,1108, 1109 .

A .Mutka PKP Cargo S .A .

4 K-4/2020 Wycena szacunkowa lokomotywy 
spalinowej 19D-001

A .Mutka RAIL-LOCO Plata 
Paweł

5 K-5/2020 Wycena szacunkowa lokomotywy 
spalinowej SM42-1129

A .Mutka PKP Cargo S .A .

6 K-6/2020 Wykonanie wyceny szacunkowej 
lokomotywy BR232-583 

A .Mutka P.H.U. „KRIS-MAX” 
Krzysztof Jankowski

7 K-7/2020 Operat szacunkowy lokomotywy ST48-
201 na potrzeby uzyskania finansowania 
zewnętrznego

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

8 K-8/2020 Sporządzenie operatu wyceny szacunkowej 
lokomotywy spalinowej TEM2-086

A .Mutka IRT Sp . z o .o .

9 K-9/2020 Wycena szacunkowa 7 szt . lokomotyw A .Mutka PKP CARGO SERVICE 
Sp . z o .o .

10 K-10/2020 Szacunkowa wartość rynkowa lokomotywy 
spalinowej BR231-081

A .Mutka P.H.U. „KRIS-MAX” 
Krzysztof Jankowski
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11 K-11/2020 Wykonanie wyceny szacunkowej 
lokomotywy spalinowej BR231-070

A .Mutka P.H.U. „KRIS-MAX” 
Krzysztof Jankowski

12 K-12/2020 Aktualizacja operatu szacunkowego 
lokomotyw: SM-42-1201, SM42-1202, 
SM42-1203, SM42-1323, SM42-1324, 
ET22-999, ET22-1047.

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

7.2. Realizowane ekspertyzy i opinie
Lp . Nr tematu Tytuł Kierownik 

tematu Zleceniodawca

1 E-1/2020 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż 
ul . Kujawskiej na odcinku od ronda 
Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego 
w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu 
drogowego - Wykonanie ekspertyzy 
rzeczoznawcy dotyczącej problemu 
rozliczenia odwodnienia rowka szyny 
z Zamawiającym.

A .Feil Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjnych Robót 
Kolejowych „TOR - 
KRAK” Sp . z o .o .

Najaktywniejszym rzeczoznawcą jest kolega Andrzej Mutka, który w roku 
2020 wykonał 12 opracowań, ponadto 1 opracowanie wykonał kolega Andrzej 
Feil .

7.3. 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 2020 roku 
Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła jeden wniosek. Tytuł Rzeczoznawcy 
przyznano kol. Piotrowi Zielińskiemu w specjalności: 2. Nawierzchnie komuni-
kacyjne 2.2 Nawierzchnie drogowo-lotniskowe 2.3 Zagadnienia geotechniczne 
2.4 Nawierzchnie szynowo-drogowe. Skreślono z listy rzeczoznawców kol. 
Jacka Michałowskiego z powodu śmierci.

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

7.4. Ośrodek egzaminowania
W roku 2020 zorganizowano łącznie 11 egzaminów dla przewoźników 

drogowych na certyfikat kompetencji zawodowych w 4 terminach.
Nad sprawnym przebiegiem egzaminów od strony organizacyjnej czuwały: 

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

7.5. Organizowane kursy
W 2020 roku zorganizowano 3 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 wykładowcami są członkowie 
Stowarzyszenia: Zofia Bryniarska, Andrzej Chyba i Krzysztof Francuz. Kursy 
ukończyły i otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu 24 osoby . Uczestnicy 
kursów otrzymali bezpłatnie wydawnictwo pod redakcją prof. Wiesława Sta-
rowicza pt. „Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług 
transportu drogowego” . 

W celu pozyskania większej liczby kursantów, w 2020 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 2019

W 2020 roku Oddział zorganizował 47. edycję konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową uczelni wyższych w Krakowie za rok 2019. Do konkursu zgłoszono 
29 prac z trzech Uczelni Krakowskich: 19 prac z Politechniki Krakowskiej, 9 
prac z Akademii Górniczo-Hutniczej i 1 pracę z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Do konkursu zakwalifikowano wszystkie zgłoszone prace. 

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.

Ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 5 listopada 2020 roku online na 
platformie Webex. W uroczystości uczestniczyło 21 osób.

Laureatami konkursu zostali:
– W grupie prac inżynierskich z zakresu Infrastruktury Transportu I nagro-

dę otrzymała praca autorstwa Przemysława Durdy i Szymona Glinki, 
II nagrodę praca autorstwa Joachima Pawlińskiego i Adama Wala .
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– W grupie prac inżynierskich z zakresu Procesów transportowych I na-
grodę otrzymała praca autorstwa Andrzeja Bąka, II nagrodę praca au-
torstwa Gabrieli Frań, III nagrodę praca autorstwa Martyny Pawli-
kowskiej .

– W grupie prac magisterskich z zakresu Infrastruktury Transportu I na-
grodę otrzymała praca autorstwa Szymona Filipowicza, II nagrodę 
praca autorstwa Łukasza Andrzeja Kowalcze, III nagrodę praca au-
torstwa Filipa Pilipca .

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

– W grupie prac magisterskich z zakresu Pojazdy samochodowe i szy-
nowe – budowa i eksploatacja wyróżnienie Prezesa Oddziału SITK 
w Krakowie otrzymała praca Szymona Jendrzejka .

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie ufundował dla laureatów nagrody. 
Dla laureatów I miejsc były to: szklane statuetki tramwajów MPK w Krakowie, 
smartwatch, bon na roczną prenumeratę czasopisma Transport Miejski i Re-
gionalny, bon na udział w wybranej konferencji organizowanej przez Oddział 
ważny przez 1 rok. Laureaci II miejsc otrzymali bon na roczną prenumeratę 
Transportu Miejskiego i Regionalnego i smartwatch . Laureaci III miejsc otrzy-
mali bon na półroczną prenumeratę Transportu Miejskiego i Regionalnego oraz 
smartwatch. Oprócz wymienionych wyżej nagród laureaci i wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy, Monografię Oddziału oraz gadżety firmowe.

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. 
Administratorem witryny jest Dariusz Więch. Aktualizacja strony jest pro-
wadzona na bieżąco przez pracowników Biura Oddziału: Janinę Mrowińską 
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i Annę Karpierz. Działa również konto na portalu społecznościowym Facebook, 
prowadzone przez Koleżankę Urszulę Dudę-Wiertel.

W 2020 roku strona sitk.org.pl zarejestrowała 48 063 unikalnych gości, co 
przełożyło się na 126 803 wizyt, czyli 38% to powracający goście.

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, mono-
grafie i podręczniki oraz wszystkie archiwalne numery czasopisma „Transport 
Miejski i Regionalny” za lata od 2004 do 2020 . Oprócz wydawnictw o charak-
terze 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 2020 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 
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 2020 
sprzedaliśmy tylko 9 egzemplarzy numerów archiwalnych. 
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Statystyki Sklepu 2020 
Liczba unikalnych gości 58 808, ilość wizyt 69 679, z całego ruchu wizyt 

0,84% to goście powracający. Ilość zamówień: 25, ilość sprzedanych produk-
tów: 70, sprzedaż brutto: 1 253,75 zł. Średnio każdy zarejestrowany użytkownik 
składał zamówienie na kwotę 50,15 zł. Rodzaj płatności zamówień: Trans-
feruj.pl - 12, płatne przy odbiorze - 11, przelew na konto - 2. Kategorie 
produktów: materiały konferencyjne - 39, monografie - 4, Uwarunkowania 
funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego – 6, 
czasopisma - 21. 

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.

§	Zarząd Oddziału zaprenumerował miesięcznik Świat Kolei . Czasopi-
smo jest dostępne dla członków w Biurze Oddziału.
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§	Bazy indeksujące artykuły Zeszytów Naukowo-Technicznych Oddzia-
łu oraz czasopisma Transport Miejski i Regionalny: Baza BAZTECH 
- http://baztech.icm.edu.pl, Baza Index Copernicus – http://indexcoper-
nicus .com . 

10.1. Dokumentowanie działalności Oddziału
10.1.1. Informator Oddziału
W 2020 roku kontynuowano wydawanie broszury „Informator 

Oddziału”, redagowanej od 1999 roku przez kol. Danutę Schwertner . 
W 2020 roku wydano 3 numery, łącznie 211 stron formatu B5. Pierwszy 
numer Informatora wydano drukiem i elektronicznie, natomiast kolejne 
numery zostały wydane w wersji elektronicznej. 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 ponad 20 lat!

 
10.1.2. Kroniki i Kalendaria
§	Kronika Oddziału w 2020 roku była prowadzona przez Annę Karpierz 

i Danutę Schwertner.
§	Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. również prowadzi kronikę.
§	Sekretarz Janina Mrowińska prowadzi Kalendarium Oddziału.

11. Działalność integrująca członków 

11.1. Inicjatywy, spotkania i wyjazdy zorganizowane w 2020 roku 
11.1.1. Jesteśmy razem w czasie pandemii
W pierwszym okresie pandemii, w czasie największych restrykcji związa-

nych z koniecznością zostania w domu i zakazem poruszania się poza miejsce 
zamieszkania, Prezes Oddziału Józefa Majerczak wystąpiła do wszystkich 
członków, a szczególnie Seniorów z inicjatywą niesienia pomocy osobom 
potrzebującym. Zaoferowano wsparcie przy rozwiązywaniu problemów życia 
codziennego, jak również wsparcie mentalne, duchowe. Nawiązano kontakt 
z naszymi Seniorami, którzy w normalnym czasie są bardzo aktywni, aby do-
wiedzieć się, czy mają zapewnione odpowiednie warunki do funkcjonowania 
w tym trudnym okresie. Odzew na ten apel był bardzo pozytywny, członkowie 
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chętni do niesienia pomocy zgłaszali się do Biura, a sama idea pomagania sobie 
nawzajem w naszym środowisku bardzo się wszystkim spodobała. Ten czas był 
dla nas sprawdzianem wzajemnych stosunków i atmosfery, jaka panuje w na-
szym środowisku. Widać, że nasi członkowie lubią się, mają ze sobą świetny 
kontakt, dbają o siebie nawzajem.

11.1.2. Spotkanie Świąteczne
Oddział SITK RP w Krakowie od wielu lat organizuje gwiazdkowe spotkania 

świąteczne ze swoimi członkami – Zarząd Oddziału spotyka się z Członkami 
Honorowymi, przedstawicielami kół, najbardziej aktywnymi w danym roku 
członkami, zaproszonymi gośćmi i sympatykami naszego Stowarzyszenia. 
Jednak w roku 2020, roku szczególnym bo naznaczonym pandemią, takie spo-
tkanie nie mogło być zorganizowane. Władze Oddziału na czele z Panią Prezes 
Józefą Majerczak – wielką optymistką, która niemożliwe zmienia w możliwe 
i piękne, zorganizowały Wigilię …. online! Za pośrednictwem platformy 
Webex mogliśmy się spotkać i wspólnie przeżywać przedświąteczny czas. Na 
spotkanie w dniu 15 grudnia 2020 roku zostali zaproszeni wszyscy członkowie 
Oddziału oraz liczni goście. Wszyscy uczestnicy spotkania, jak co roku zostali 
tradycyjnie obdarowani świątecznymi upominkami, które dostarczyli kurierzy. 
W świątecznej paczce znajdował się poduszko-koc z polaru i kubek z logo 
Oddziału, zimowa herbatka oraz kalendarze Oddziałowe.

 
11.1.3. Wystawa „Czar wąskotorówek”
Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP oraz Biblioteczny Ośrodek Informacji 

PKP PLK S.A. przy bardzo dużym zaangażowaniu Koleżanki Anny Boruty 
zorganizowały wystawę fotografii autorstwa kol. Andrzeja Mutki pod tytułem 
„Czar wąskotorówek”. Wystawa czynna jest od 14 grudnia 2020 roku, chętni 
mogą obejrzeć zdjęcia w Bibliotecznym Ośrodku Informacji w Zakładzie Linii 
Kolejowych w Krakowie, Plac Matejki 12 w godzinach od 8 .00 do 14 .00 .

11.1.4. Inne spotkania integracyjne
§	Spotkanie integracyjne w Muzeum Czartoryskich w dniu 8 lutego 

2020 roku, uczestniczyło 15 osób.
§	Spotkanie integracyjne na Wystawie Krakowskie Drogi Żelazne 

w dniu 5 marca 2020 roku, uczestniczyły 2 osoby.
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11.1.5. Krajowe wyjazdy techniczno – integracyjne
§	Wycieczka Tunel pod Górą Mały Luboń w ciągu drogi ekspresowej 

S7 w dniu 23 stycznia 2020 roku zorganizowana przez Koło GDDKiA 
Rejon Kraków, uczestniczyło 16 osób.

§	Wycieczka integracyjna w Pieniny w dniach 19-21 czerwca 2020 
roku zorganizowana przez Koło Mota-Engil Central Europe S.A., 
uczestniczyło 11 osób.

11.2. Udział przedstawicieli naszego Oddziału w imprezach organizo-
wanych przez Zarząd Krajowy, inne Oddziały SITK, inne Stowarzyszenia, 
Związki oraz MOIIB
§	8 stycznia 2020 roku w spotkaniu noworocznym Komisji Seniorów 

i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT uczestniczyli 
przedstawiciele Koła Seniorów.

§	9 stycznia 2020 roku w XXIX Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym 
Samorządów Małopolski i Polski uczestniczyła Józefa Majerczak.

§	13 lutego 2020 roku w spotkaniu Noworocznym Zarządu PZITS uczest-
niczyła Józefa Majerczak.

§	15 lutego 2020 roku w Balu Karnawałowym „Z 1001 Nocy” współor-
ganizowanym przez Oddział SITK uczestniczyli Członkowie Oddziału. 

§	25 lutego 2020 roku w Zebraniu Zarządu KR FSNT NOT połączonym 
ze spotkaniem z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
uczestniczyła Józefa Majerczak. 

§	02 marca 2020 roku w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Ernesta Mali-
nowskiego na Dworcu Centralnym im. Stanisława Moniuszki w War-
szawie uczestniczyli: Józefa Majerczak i Wiesław Starowicz.

§	7 lipca 2020 roku w Spotkaniu Przewodniczącego Rady MOIIB z Pre-
zesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych uczestniczyła Józefa 
Majerczak .

§	15 lipca 2020 roku w Spotkaniu Prezydium Krajowego Klubu Seniora 
SITK uczestniczył Jerzy Bąkowski.

§	27 sierpnia 2020 roku w spotkaniu z okazji 81 Rocznicy Wybuchu II 
Wojny Światowej w Lasku Wolskim uczestniczyli członkowie Oddziału.

§	07-08 października 2020 roku w konferencji online „Warunki grunto-
we, a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” uczestniczyła Beata 
Toporska .
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§	18-20 listopada 2020 roku w X Kongresie Kolejowym online uczestni-
czyli członkowie Oddziału.

§	14 grudnia 2020 roku w uroczystym posiedzeniu online Rady Krajowej 
SITK RP połączonym z rozdaniem nagród ERNEST i wyróżnień Sto-
warzyszeniowych uczestniczyli: Grzegorz Dyrkacz, Józefa Majerczak, 
Zbigniew Marzec, Wiesław Starowicz i Beata Toporska.

11.3. Działalność artystyczna
Oddział SITK w Krakowie wyróżnia się rzadko spotykaną cechą o charakte-

rze artystycznym. Zasłużeni członkowie Stowarzyszenia, aktywni przyjaciele, 
zaangażowani partnerzy i współpracownicy nagradzani są karykaturami au-
torstwa Marka Błeszyńskiego. W 2020 uzupełniona została Galeria Prezesów 
w sali kominkowej siedziby Oddziału o portrety pierwszych Prezesów Oddziału 
SITK w Krakowie: Adam Kmita (1946-1950), Kazimierz Marcinkowski (1952-
1968), Kryspin Filipowski (1968-1972).

11.4. Pamiętamy o tych, którzy odeszli
W dniach poprzedzających Święto Zmarłych przedstawiciele Oddziału 

odwiedzili groby zmarłych Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia, którzy 
już odeszli, ale o których zawsze pamiętamy i których często wspominamy. 
Odwiedzono groby: profesora Henryka Bałucha, Kazimierza Bałuta, profe-
sora Romana Bogacza, Janusza Cieślińskiego, profesora Stanisława Datki, 
Władysława Dobrzańskiego, Jana Dziedzica, Stanisława Furmana, Antoniego 
Kądziołki, Stefana Maniewskiego, Wiesława Michnika, Wiesława Rynkiewi-
cza, Leona Ryża, Jerzego Senowskiego, profesora Łucjana Siewczyńskiego, 
profesora Krzysztofa Stypuły, Mariana Szelińskiego, Anny Tomany, Edwarda 
Tylmana, Kazimierza Wróblewskiego i profesora Wiesława Zabłockiego. Na 
grobach zapalono znicze, położono okolicznościowe wieńce zaduszkowe i ręcz-
nie wykonane przez kol. Marka Błeszyńskiego chorągiewki z logo Oddziału. 

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

12.1. Liczba zebrań Władz Oddziału SITK w Krakowie w 2020 roku
W roku 2020 odbyło się 10 zebrań Władz Oddziału, z czego 2 zebrania sta-

cjonarnie w siedzibie krakowskiego Oddziału przy ul. Siostrzanej 11, natomiast 
8 zebrań online z wykorzystaniem platformy Webex. 

Zarząd Oddziału podjął 36 uchwał.

12.2. Opłacalność składek stan na rok 2020 
Plan opłacalności wynikający z liczby członków (294 zwyczajnych, 106 

emerytów, 10 członków honorowych) wynosi 20 755,00 zł. Wpłaty w 2020 
roku wyniosły 17 262,50 zł tj. 83,17 % planowanej kwoty.

Opłacalność składek w poszczególnych kołach obrazuje poniższa tabela.

L .p . Nazwa Koła

ho
no

ro
w

i

Emeryci, 
renciści, 
studenci

Zwy-
czajni

Razem 
liczba 

członków

Kwota, 
która 

wpłynęła za 
2020 r.

Kwota, 
która 

powinna 
wpłynąć za 

2020 r.

% 
opłacal-

ności

1 Koło przy Politechnice 
Krakowskiej 2 12 67 81 3 315,00 zł 4 155,00 zł 79,78

2

Koło w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział 
w Krakowie

1 25 40 66 2 615,00 zł 3 267,50 zł 80,03

3 Krakowskie Koło 
Kolejarzy 2 11 26 39 1 590,00 zł 1 830,00 zł 86,89

4 Koło Grodzkie 2 18 18 38 1 430,00 zł 1 670,00 zł 85,63

5
Koło w Przedsiębiorstwie 
Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury Kolejowej

0 2 32 34 1 920,00 zł 1 980,00 zł 96,97

6

Koło w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział 
w Krakowie Rejon Kraków

0 11 21 32 1 270,00 zł 1 590,00 zł 79,87

7
Koło w Miejskim 
Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym S .A .

1 3 27 31 1 695,00 zł 1 785,00 zł 94,96

8 Koło w Mota-Engil Central 
Europe S.A. 0 5 23 28 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00

9 Koło w Zarządzie Dróg 
Miasta Krakowa 0 3 24 27 720,00 zł 1 530,00 zł 47,06

10 Koło w Zespole Szkół nr 1 
w Krakowie 0 6 7 13 572,50 zł 572,50 zł 100,00
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11 Koło Seniorów 2 10 0 12 240,00 zł 300,00 zł 80,00
12 Koło w ZUE S.A. 0 0 6 6 395,00 zł 395,00 zł 100,00

13 Koło w JPL Project sp. 
z o .o . 0 0 3 3 0,00 zł 180,00 zł 0,00

 Suma: 10 106 294 410 17 262,50 zł 20 755,00 zł 83,17

12.3. Średnia wieku członków
Opracowany został histogram, który zawiera dane o wieku 410 członków 

naszego Oddziału. Średnia wieku wszystkich członków mieści się w przedziale 
ludzi zawodowo czynnych. Jest wśród nas 5,85 % osób do 30 lat (24 osoby), 
27,56 % osób do 40 lat (113 osób) i 47,32 % osób do lat 50 (194 osoby). 

Seniorzy (emeryci i renciści) – stanowią 28,05 % (115 osób) członków 
Oddziału.
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Najstarszy członek:
§	Stanisław Wacławik - 89 lat.
Najmłodsi członkowie:
§	Mirosław Koterbicki - 25 lat.
§	Katarzyna Dybeł - 25 lat.

13. Biuro Zarządu Oddziału

13.1. Zatrudnienie
Biuro Oddziału pracowało w 2020 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 Oddziału na początku sytuacji epidemicznej odbywała się bez 

większych zmian. Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska pracowała w biurze, 
pozostali pracownicy Marek Błeszyński i Anna Karpierz pracowali częściowo 
zdalnie, częściowo w Biurze. Preferowane były kontakty telefoniczne i mailo-
we, a spotkania z osobami z zewnątrz, których sprawy wymagały obecności 
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w Biurze, odbywały się po wcześniejszym umówieniu, z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa.

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 oraz innych imprez technicznych i integracyjnych, dzia-
łań Klubu Seniora i częściowo działań Klubu Miłośników Historii i Za-
bytków Transportu, 

-	 przygotowywanie 30 ofert przetargowych, 
-	 obsługa administracyjna i finansowa 13 tematów projektowych i ba-

dawczych,
-	 obsługa administracyjna i finansowa 3 kursów dla przewoźników trans-

portu drogowego osób i rzeczy oraz 11 egzaminów,
-	 sprzedaż wydawnictw Oddziału,
-	 przygotowanie umów cywilno-prawnych – 49,
-	 wystawione faktury – 243 .

13.3. Zakupy i inwestycje w 2020 roku 
Zakupiono urządzenia do transmisji online:
- Kamerę IP cube Hikvision – 541,25 złotych,
- Router modem LTE 3G 4G WIFI Huawei E5373 - 161,00 złotych.
Remont gabinetu na pierwszym piętrze:
- demontaż lampy, kontaktów i gniazdek oraz starych żaluzji,
- mycie ścian i sufitu,
- zakup i przywiezienie farb i innych materiałów malarskich,
- gipsowanie i szpachlowanie ubytków w ścianach i suficie wraz z ich 

gruntowaniem,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu,
- zakup nowych żaluzji o odpowiedniej kolorystyce,
- montaż (po wcześniejszym umyciu) lampy, kontaktów, gniazdek i no-

wych żaluzji,
- wypranie chemiczne całej wykładziny podłogowej,
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- zawieszenie nowego obrazu olejnego przedstawiającego rozwój komu-
nikacji w Krakowie autorstwa kol. Marka Błeszyńskiego.

Koszt zakupu farb i żaluzji – 450 złotych. Prace remontowe wykonał Marek 
Błeszyński.

Remont kapitalny ogrodzenia:
- demontaż starych sztachet wraz z ich wywiezieniem,
- usunięcie roślin uniemożliwiających wykonywanie prac remontowych,
- rozbicie i usunięcie starego słupa ogrodzeniowego bramy wjazdowej,
- skucie ubytków w podmurówce,
- wykonanie nowej, ukośnej, zbrojonej powierzchni podmurówki,
- wykonanie nowego zbrojonego słupa ogrodzeniowego bramy (zdecy-

dowano o poszerzeniu wjazdu) oraz fundamentu konstrukcji nośnej 
bramy,

- ułożenie kostki brukowej w poszerzonym wjeździe,
- oczyszczenie i odmalowanie kątowników będących konstrukcją nośną 

sztachet,
- montaż płytek klinkierowych na górnej powierzchni podmurówki i gór-

nej powierzchni słupków ogrodzeniowych,
- malowanie dwukrotne nowych sztachet modrzewiowych, a następnie 

ich przycięcie na odpowiedni wymiar,
- wykonanie nowej podmurówki wraz ze słupkami na dwóch odcinkach 

nowo zakupionej działki oraz na odcinku obok furtki,
- malowanie słupków ogrodzeniowych na biało,
- montaż nowych sztachet,
- montaż nowego pomieszczenia koszy na śmieci – na zewnątrz ogrodzenia, 
- montaż bramy wjazdowej sterowanej pilotem,
- wykonanie nowego podłączenia do instalacji elektrycznej,
- malowanie podmurówki farbą do betonu.
Całkowity koszt remontu ogrodzenia wyniósł 33 517,50 złotych

13.4. Podjęte działania antykryzysowe w 2020 roku 
W zakresie wykorzystania kolejnych wersji Tarczy Antykryzysowej złożono 

wnioski:
-	 wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z obo-

wiązku opłacania należności z tytułu składek przez 3 miesiące (marzec, 
kwiecień, maj),
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-	 wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o bezzwrotną pożyczkę dla 
Mikroprzedsiębiorstw w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

-	 wniosek o Subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. 
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodar-
czej, a przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników . Wniosko-
wano o kwotę 72 000 zł, przyznano subwencję w kwocie 55 920 zł, 
proporcjonalnie do zatrudnienia .

14. Działalność finansowa Oddziału

14.1. Darowizny 
-	 dofinansowanie kosztów cyklinowania parkietu sali konferencyjnej B, 

znajdującej się w budynku NOT – 1000,00 złotych,
-	 zakup cegiełek w postaci karnetów świątecznych, z których środki pie-

niężne przeznaczone zostały na zakup specjalistycznego sprzętu reha-
bilitacyjnego - 99,00 złotych.

14.2. Finansowanie działalności statutowej (Sekcje, Komisje, konkurs, 
wycieczki)

-	 pokrycie kosztów delegacji Członka Krajowego Klubu Seniora – 86,80 
złotych,

-	 koszty organizacyjne i sfinansowania nagród przyznanych laureatom 
„Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Krako-
wa w dziedzinie transportu” za rok 2019 – 4018,52 złotych.
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14.3. Rachunek zysków i strat 
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE NIP 6760010160
UL. SIOSTRZANA 11, 30-804 KRAKÓW REGON 350013129

Lp Wyszczególnienie kwota na kwota na
31.12.2019 31.12.2020

1 2 3 4
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,w tym: 1 338 512,57 311 476,33

 od jednostek powiązanych 0,00 0,00
1. Przychód netto ze sprzedaży produktów 1 359 185,57 318 153,33
2. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie- -20 673,00 -6 677,00

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 1 099 396,03 438 219,14
1. Amortyzacja 299,95 569,88
2. Zużycie materiałów i energii 30 845,85 31 632,78
3. Usługi obce 627 910,45 168 661,17
4. Podatki i opłaty, w tym: 1 490,00 1 532,00

 podatek akcyzowy 0,00 0,00
5. Wynagrodzenia 263 821,73 180 876,71
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 707,12 26 234,01
7. Pozostałe koszty rodzajowe 146 320,93 28 712,59
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
III. Zysk/Strata ze sprzedaży 239 116,54 -126 742,81
1. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 19 944,20
A. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
B. Dotacje 0,00 0,00
C. Inne przychody operacyjne 0,00 19 944,20
2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 99,00
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 99,00
IV. Zysk/Strata na działalności operacyjnej 239 116,54 -106 897,61
1. Przychody finansowe 5 598,60 6 418,27
A. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

  od jednostek powiązanych 0,00 0,00
B. Odsetki , w tym: 5 598,60 2 516,68

  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 3 901,59
2. Koszty finansowe 1 946,10 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 1 946,10 0,00
V. Zysk/Strata brutto 242 769,04 -100 479,34
1. Podatek dochodowy  0,00 0,00
2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ.straty) 0,00 0,00
VI. Zysk/Strata netto 242 769,04 -100 479,34

Kraków, dnia 08.03.2021 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

( wariant porównawczy)
jednostka obliczeniowa: PLN
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14.4. Bilans

UL. SIOSTRZANA 11,30-804 KRAKÓW

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA PASYWA

1 2 31.12.2019 31.12.2020 1 2 31.12.2019 31.12.2020

A Aktywa trwałe 82 495,05 109 175,17 A Fundusze własne 1 264 753,69 1 164 274,35

I Wartości niematerialne i 
prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 82 495,05 109 175,17 II Fundusz zapasowy 1 021 984,65 1 264 753,69

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto z lat 
ubiegłych 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 IV Wynik finansowy netto za 
rok obrotowy 242 769,04 -100 479,34 

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00 V

Odpis z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (wielkość 

ujemna)
0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 1 199 311,46 1 151 367,66 B Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 72 019,65 102 045,13

I Zapasy rzeczowych 
aktywów obrotowych 103 902,00 110 579,00 I Zobowiązania 

długoterminowe 0,00 0,00

C
Krótkoterminowe 

rozliczenia 
międzyokresowe

54 966,83 5 776,65 IV Rozliczenia międzyokresowe 34 562,70 1 329,45

Suma bilansowa 1 336 773,34 1 266 319,48 Suma bilansowa 1 336 773,34 1 266 319,48

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

Kraków, 08.03.2021 r.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 
KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

NIP: 6760010160
REGON: 350013129

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe 175 272,76 92 815,26 II Zobowiązania 
krótkoterminowe 37 456,95 100 715,68

III Inwestycje krótkoterminowe 920 136,70 947 973,40 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
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14.15. Kondycja finansowa Oddziału
Pomimo tego, że rok obrotowy 2020 zamknął się stratą bilansową w wyso-

kości 100 479,34 zł, kondycja finansowa Oddziału jest bardzo dobra, a płyn-
ność finansowa zachowana. Oddział posiada kapitał własny, który na dzień 31 
grudnia 2020 roku wynosił 1 164 274,35 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 wyniósł: kasa gotówko-
wa 2 454,80 zł, środki na rachunkach bankowych: 945 518,60 zł, razem: 
947 973,40  zł.

  Wolne środki finansowe ulokowane są na lokacie walutowej w EURO.

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne sprawozdania:
Sekretarz Oddziału - Janina Mrowińska

Kraków, dnia 10 marca 2021 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 22 marca 2021 roku Komisji Rewizyjna Oddziału, działająca w skła-

dzie 4 - osobowym, zakończyła ocenę i analizę działalności statutowo-gospo-
darczej Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2020, przedkładając 
poniższą opinię.

OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ
o działalności statutowo-gospodarczej i wynikach finansowych 

Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
w Krakowie w roku 2020

Komisja Rewizyjna przeanalizowała przedłożone następujące dokumenty:
–  Sprawozdanie finansowe SITK RP Oddziału w Krakowie za rok 2020 

obejmujące:
o Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
o Bilans na dzień 31.12.2020 r.
o Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020 r.
o Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

–	  Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie 
w roku 2020 (trzeci rok kadencji 2018 - 2022).

–	 Przy ocenie powyższych dokumentów należało wziąć pod uwagę, że 
sprawozdawczy rok 2020 był rokiem wyjątkowym z powodu pandemii 
koronawirusa w całym świecie i wprowadzonych w naszym kraju ob-
ostrzeń dotyczących wszelkiej działalności i związanych z tym ograni-
czeń kontaktów społecznych, co miało bezpośredni wpływ na sposób 
działalności naszego Stowarzyszenia. 
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I. W wyniku analizy powyższych materiałów Komisja Rewizyjna 
stwierdziła co następuje:

1 . Należy podkreślić i wyrazić uznanie, iż mimo w/w trudności w okre-
sie ograniczeń wywołanych pandemią koronawirusa, Zarząd Oddziału 
SITK RP w Krakowie realizował w 2020 r. założony program meryto-
ryczny i misję SITK. 

2 . Mimo że rok 2020 nie przyniósł finansowych zysków (strata wynosi 
100 479,34 zł, którą Zarząd Oddziału proponuje pokryć kapitałem za-
pasowym zgromadzonym na funduszu zapasowym), to nadal kondycja 
finansowa Oddziału jest bardzo dobra.

3 . Otrzymano subwencje w roku 2020 r. w związku z sytuacją pandemii 
COVID’19:
a. tj. - zwolnienie ze składek ZUS za 3 m-ce w kwocie 11 884,44 zł, 
b.  pożyczkę 5000 zł. z Grodzkiego Urzędu Pracy, która została umo-

rzona zgodnie z ustawą „Tarcza Antykryzysowa 4”. 
4 . Mimo pandemii kontynuowano prace przy odnowie siedziby Oddziału 

przy ul. Siostrzanej i dokończono remont ogrodzenia. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 27.250 zł i podwyższył wartość aktywów w pozycji 
„Majątek trwały”. 

5 . Oddział SITK RP w Krakowie ma nadal zapewnioną płynność finanso-
wą i pełną możliwość realizacji celów statutowych.

6 . Sprawozdanie finansowe i wyniki ekonomiczne świadczą o popraw-
nym i zapobiegliwym gospodarowaniu środkami finansowymi przez 
aktualny Zarząd Oddziału, mimo trudnej sytuacji gospodarczej w na-
szym kraju . 

II. Analizując sprawozdanie z działalności Oddziału w ocenie Komisji 
Rewizyjnej na szczególne podkreślenie zasługują następujące dokonania 
Oddziału:

1. Szczególne uznanie za szybkie i elastyczne przejście na zdalną dzia-
łalność naszego Stowarzyszenia i utrzymanie kontaktów z członkami 
naszego Oddziału należy się Zarządowi za dużą aktywność w tym 
trudnym okresie. W związku z epidemią COVID-19 Zarząd Oddziału 
wprowadził comiesięczne posiedzenia online zamiast spotkań w siedzi-
bie Stowarzyszenia przy ul . Siostrzanej . Wprowadzono zmiany w we-
wnętrznym Regulaminie Działania Zarządu Oddziału SITK RP umoż-
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liwiające zdalne głosowanie i podejmowanie decyzji drogą mailową 
lub z wykorzystaniem platformy Webex .

2. Zebranie Sprawozdawcze, które odbyło się 22 czerwca, również od-
było się w systemie online, dzięki czemu mogli w nim uczestniczyć 
wszyscy członkowie Oddziału przy zachowaniu wytycznych i ograni-
czeń rządowych, co do zapobiegania pandemii.

3. Miarą uznania dla działalności i aktywności członków naszego kra-
kowskiego Oddziału SITK w działalności naszego Stowarzyszenia są 
uzyskane w 2020 statuetki Ernesta dla Oddziału Krakowskiego SITK 
oraz dla trzech członków Zarządu. 

4. Oddział mimo obiektywnych ograniczeń doprowadził do zorgani-
zowania w systemie online konferencji i seminariów . W 2020 roku 
zorganizowano 2 konferencje, 8 prelekcji. Wygłoszono na nich 53 
referaty, których wysłuchało 469 osób. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że były to pierwsze takie konferencje i pierwsze doświadczenia, 
w których Oddział jest pionierem. Ponadto zorganizowano 3 kursy 
i 11 edycji egzaminów kompetencji zawodowych oraz wystawy i spo-
tkania integracyjne .

5. Działalność wydawnicza wskazuje nadal na dużą aktywność Oddzia-
łu. Wydanie 2 wydawnictw NT, 2 monografii, 12 numerów. czasopi-
sma „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.

6. Zorganizowano również coroczną, już 47 edycję konkursu dla absol-
wentów Uczelni krakowskich na najlepsze prace dyplomowe w dzie-
dzinie transportu. Zgłoszono 29 prac dyplomowych, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu wśród studentów i kadry uczelnianej.

7. Zauważyć też trzeba wysiłek i zaangażowanie w prace nad stanem 
technicznym siedziby SITK oraz dokończenie remontu ogrodzenia 
oraz zagospodarowania dokupionej w 2018 roku sąsiedniej działki. 

8. Oddział aktywnie prowadzi stronę internetową i systematycznie ją 
aktualizuje. Na stronie tej umieszczane są też artykuły z konferencji 
i czasopism w wersji elektronicznej. Odwiedzano ją 48063 razy, co 
potwierdza jej rolę i atrakcyjność.
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9. Mimo braku możliwości spotkania twarzą w twarz, Oddział zorganizo-
wał spotkanie świąteczno - noworoczne online, co zostało bardzo do-
brze przyjęte przez członków Oddziału. 

 III. Uwagi.
1. W 2020 r. nastąpił wzrost ściągalności składek do poziomu 83,17 %, 

co jest korzystnym wynikiem na tle lat ubiegłych. Komisja Rewizyj-
na docenia wysiłek włożony w ten aspekt działalności zważywszy na 
ograniczone kontakty społeczne w 2021, ale nadal zaleca dążenie do 
jej poprawy .

2. Ośrodek Rzeczoznawstwa wciąż osiąga niewielki zysk, ale może to 
być w tym roku efekt ograniczenia działalności gospodarczej w całym 
kraju . 

IV. Zalecenia komisji Rewizyjnej na rok 2021
1. Kontynuować dokonania Oddziału w organizowaniu konferencji na-

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

2. Należy nadal prowadzić działania na rzecz ściągalności składek w 2021 
r., jak również akcję pozyskiwania nowych członków naszego Stowa-
rzyszenia . 

3. Zaleca się kontynuację remontu siedziby SITK szczególnie w zakresie 
odwodnienia i zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem funda-
mentów . 

V. Podsumowanie.
1 . Przedłożone sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2020 nie budzi 

zastrzeżeń. Gospodarka środkami finansowymi Oddziału jest prawidło-
wa. Poniesione wydatki i ich struktura wynikają z charakteru prowa-
dzonej działalności i istniejącej sytuacji w kraju.

2 . Na uznanie i docenienie zasługuje fakt, że mimo tak trudnej sytuacji 
epidemicznej w naszym kraju działalność naszego Oddziału 2020 r. 
była bogata i znacząca. 

3 . Kondycja finansowa Oddziału jest nadal bardzo dobra. Środki finan-
sowe zgromadzone na koncie SITK wynoszą na koniec 2020 roku : 
947 973,40 zł.

VI. Wnioski.
Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem SITK RP §55 zatwierdza 

Sprawozdanie  Finansowe SITK RP Oddziału w Krakowie za rok 2020 oraz 
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wnioskuje o przyjęcie  rocznego Sprawozdania z działalności Oddziału, co 
potwierdzamy podpisami.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kollbek ..........
Z-ca Przewodniczącego Zofia Schumacher .......  podpis mailowy
Sekretarz   Wiesława Rudnicka ..... podpis mailowy
Członek Komisji  Czesław Jarosz ..............podpis mailowy

Kraków, dnia 22 marca 2021 r .
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Wstępny plan konferencji, seminariów, wyjazdów 
technicznych i wydarzeń integracyjnych 

Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2021

Z powodu walki z pandemią  koronawirusa, wydarzenia zaplanowane na 
styczeń, luty, marzec, kwiecień mogą być niezrealizowane w zaplanowanym 
czasie. Po ustabilizowaniu się sytuacji terminarz wydarzeń zostanie ustalony 
na nowo .

Lp . Tematyka Termin/Miejsce Odpowiedzialny
1 . Organizacja konferencji:

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i 
eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów NOVDROG`21” online na platformie Zoom 

11 marca Beata Toporska 

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne pro-
blemy publicznego transportu zbiorowego w  miastach 
i aglomeracjach PTZ’20” online na platformie Zoom 
(przełożona z 26-27 marca 2020)

22 kwietnia Grzegorz Dyrkacz

III Konferencja Naukowo -Techniczna „Aktualne pro-
blemy publicznego transportu zbiorowego w  miastach 
i aglomeracjach PTZ’21”

wrzesień/paź-
dziernik

Grzegorz Dyrkacz

Małopolskie Dni Technika 06 października Anna Reszczyk
XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne 
technologie i systemy zarządzania w transporcie szyno-
wym NOVKOL’21”

01 – 03 grudnia
 Zakopane

Józefa Majerczak

2 . Seminaria:
Dzień Drogowca i Transportowca 26 kwietnia

online
Anna Reszczyk

Wykonanie spawów termitowych metodą SoWos szyn 
60 na terenie IZ Kraków

30 kwietnia Barbara Bysiewicz,
Maciej Szeliga 

Seminarium transportowe 18 maja 
online

Sabina Puławska-
-Obiedowska

Seminarium transportowe wrzesień Sabina Puławska-
-Obiedowska

Nawierzchnie dróg 29 września Anna Reszczyk
Seminarium drogowe jesień Beata Toporska
Seminarium transportowe październik Sabina Puławska-

-Obiedowska
Pokaz pracy podbijarki i zgarniarki na terenie IZ Kra-
ków 

październik/
listopad

Barbara Bysiewicz,
Maciej Szeliga

Pokaz pracy pociągu sieciowego do montażu sieci 
trakcyjnej

październik Barbara Bysiewicz,
Piotr Boniecki
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3 . Prelekcje, wystawy techniczne:
Prelekcje nt.: Po kolei o kolei (cyklicznie) pierwszy wtorek 

miesiąca
Jerzy Hydzik

Kontynuacja wystawy fotograficznej „Czar wąskoto-
rówek” we współpracy z Bibliotecznym Ośrodkiem 
Informacji PKP PLK S .A .

I półrocze Andrzej Mutka

Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. w Kra-
kowie: Prezentacja multimedialna dotycząca problema-
tyki postępu technicznego eksploatacji pojazdów

maj Ryszard Wróbel

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

maj Ryszard Wróbel

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

wrzesień Ryszard Wróbel

Druga część wystawy fotograficznej „Czar wąskoto-
rówek” 

grudzień Andrzej Mutka

4 . Wycieczki techniczne:
Wyjazd techniczny na budowę S7 połączony z przywi-
taniem wiosny w Tatrach „Wiosenne krokusy - V”

24 kwietnia Beata Toporska

Wyjazd na Międzynarodowe Targi Budownictwa Dro-
gowego AUTOSTRADA-POLSKA

12 maja Beata Toporska

Wycieczka techniczna 16 czerwca Beata Toporska
Wycieczka techniczna: Szlakiem budowy dróg i pol-
skich zamków cz . 1

19 czerwca Anna Reszczyk

Szlakiem budowy dróg i polskich zamków cz . 2 24 lipca Anna Reszczyk
Szlakiem budowy dróg i polskich zamków cz . 3 28 sierpnia Anna Reszczyk
Wyjazd techniczny na wybraną kolej wąskotorową lipiec/sierpień Andrzej Mutka
Szlakiem budowy dróg i polskich zamków cz . 4 11 września Anna Reszczyk
Zapoznanie się z systemem podziemnego transportu 
kolejowego wykorzystywanego w Kopalni Soli Wie-
liczka

wrzesień Barbara Bysiewicz,
Janusz Alberski

Szlakiem budowy dróg i polskich zamków cz . 5 19 listopada Anna Reszczyk
Wyjazd zainteresowanych członków Koła MPK S.A. 
w Krakowie na Targi Transportu Publicznego Silesia 
KOMUNIKACJA w Sosnowcu

14-15 kwietnia Ryszard Wróbel

Wyjazd zainteresowanych członków Koła MPK S.A. 
na Targi Komunikacji Miejskiej TRANSEXPO w 
Kielcach

08-10 paździer-
nika

Ryszard Wróbel
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5 . Spotkania integracyjne i inne wydarzenia:
Spotkanie sprawozdawcze Koła w Mota-Engil za rok 
2020

styczeń Beata Toporska

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2020 29 marca Józefa Majerczak,
Janina Mrowińska

Wyjście do Muzeum Podziemna Nowa Huta 22 maja Beata Toporska
Spotkanie na spektaklu teatralnym maj Anna Reszczyk
Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych maj/czerwiec Józefa Majerczak
Piknik TranSPORTOWY i Święto Oddziału na stadio-
nie sportowym „Tramwaj”

26 czerwca Sabina Puławska-
-Obiedowska

Wyjazd integracyjny dla Członków Koła w PNUIK maj/czerwiec Barbara Bysiewicz
Wyjazd integracyjny do Szczawnicy dla członków 
Koła w Mota-Engil 

lipiec Beata Toporska

Spotkanie w kinie lipiec Anna Reszczyk
Górska wycieczka integracyjna – Beskid Mały/Beskid 
Średni   

lipiec/sierpień Andrzej Mutka

Wyjazd jednodniowy w góry lipiec-wrzesień Beata Toporska
III Wyprawa Transportowców - pn . „Kopalnia srebra” sierpień Beata Toporska
„Pożegnanie Lata 2021” – wyjazd techniczno-integra-
cyjny

sierpień/wrzesień Krzysztof Francuz

Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie wrzesień/paź-
dziernik

Józefa Majerczak,
Janina Mrowińska

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

14-17 paździer-
nika

Ryszard Wróbel

Jubileusze Seniorów – uroczyste spotkanie Zarządu 
Oddziału z Jubilatami

listopad Józefa Majerczak,
Janina Mrowińska

Konkurs fotograficzny dla Członków Koła w Mota-
-Engil

listopad Beata Toporska

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

-Obiedowska
Spotkanie Bożonarodzeniowe Koła w Mota-Engil grudzień Beata Toporska

Powyższy plan ma charakter otwarty. Kolejne propozycje do Planu kon-
ferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych 
Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2021 prosimy zgłaszać do Sekretarza 
Oddziału lub Biura Oddziału SITK RP w Krakowie.


