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100 rocznica urodzin Prezesa Honorowego Oddziału 
Mariana Szelińskiego

W dniu 7 maja 2022 roku minęła 100 rocznica urodzin, a także 7 rocznica 
śmierci Mariana Szelińskiego – niezapomnianego, wieloletniego Prezesa i Pre-
zesa Honorowego Oddziału SITK RP w Krakowie.

Marian Szeliński to w naszym środowisku już legenda – znali go wszyscy 
nie tylko w Krakowie, ale we wszystkich innych Oddziałach Stowarzyszenia 
rozsianych po całej Polsce. Był szanowany, lubiany, wszyscy wiedzieli, że jest 
to człowiek renesansu o wielu zainteresowaniach i talentach. Był człowiekiem 
nieustannie aktywnym, pełnym inwencji, niespokojnym, pogodnym i otwartym, 
a przede wszystkim twórczym.

Na stronie internetowej Oddziału www.sitk.org.pl zamieszczony został bio-
gram doskonale oddający to, jakim Człowiekiem, Przyjacielem i Członkiem 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, które tak ukochał 
i któremu oddał większość swego życia, był Prezes Marian Szeliński. 

W przededniu 100 rocznicy urodzin przedstawiciele Zarządu Oddziału SITK 
RP w Krakowie odwiedzili Jego grób na Cmentarzu Rakowickim, zapalili 
znicze, złożyli kwiaty, a w dniu urodzin Rodzina i stowarzyszeniowi Przyja-
ciele uczestniczyli we mszy św. odprawionej w intencji Mariana i Wacławy 
Szelińskich w Kolegiacie Św. Anny w Krakowie.

W uznaniu zasług Prezesa Mariana Szelińskiego, Zarząd Oddziału SITK RP 
w Krakowie Uchwałą nr 11/2022 podjętą w dniu 16 maja 2022 roku ustanowił 
dla Oddziału rok 2022 Rokiem Mariana Szelińskiego .

Zdjęcia: Marek Błeszyński, archiwum Oddziału SITK w Krakowie
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Prezes Honorowy Marian Szeliński  (zdjęcie: archiwum Oddziału SITK RP w Krakowie)

Grób Mariana i Wacławy Szelińskich na Cmentarzu Rakowickim (zdjęcie: Marek Błeszyński)
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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Styczeń 2022
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

04 stycznia 14 .00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Seniorów 
w siedzibie Oddziału SITK

J.Magrysz, 
J.Mrowińska

04 stycznia 16 .00 Prelekcja „O MOSTACH PO KOLEI” w siedzibie Oddziału 
i na platformie Webex J.Hydzik

10 stycznia  Termin przekazania do MOIIB podsumowania szkoleń 
i konferencji organizowanych w roku 2021 J.Mrowińska

10 stycznia 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału online na platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

10 stycznia 20 .00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
NOVDROG 2022 na platformie Webex

B.Toporska, 
J.Mrowińska

18 stycznia 12 .00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w PNUIK 
Kraków w siedzibie firmy przy ul. Prokocimskiej 4

B.Bysiewicz, 
Z.Marzec

25 stycznia 16 .00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła przy Politechnice 
Krakowskiej online na platformie Webex

S.Pulawska-
Obiedowska, 
J.Mrowińska

26 stycznia 14 .15 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w MPK S.A. 
Kraków online na platformie Microsoft Teams

K.Francuz, 
G.Dyrkacz

26 stycznia 16 .00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Grodzkiego 
w siedzibie Oddziału SITK i online na platformie Webex

W.Rudnicka, 
J.Mrowińska

26 stycznia  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w Mota-Engil 
Central Europe S.A. online B.Toporska

26 stycznia 20 .30 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
NOVDROG 2022 na platformie Webex

B.Toporska, 
J.Mrowińska

31 stycznia 15 .15 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego Koła 
Kolejarzy online na platformie Webex

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

31 stycznia  Przekazanie do Zarządu Krajowego SITK Sprawozdania 
Statystycznego za rok 2021

J.Mrowińska, 
biuro

31 stycznia  Dokonanie wpisu Stowarzyszenia do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych J.Mrowińska

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

J.Mrowińska, 
biuro
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Luty 2022
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

01 lutego 16 .00 Prelekcja „O MOSTACH PO KOLEI” w siedzibie Oddziału 
i na platformie Webex J.Hydzik

11 lutego 15 .00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
NOVDROG 2022 na platformie Webex

B.Toporska, 
J.Mrowińska

14 lutego 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału online na platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

15 lutego 18 .00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w Zespole Szkół 
nr 1 w Krakowie online na platformie Microsoft Teams

Z.Porada, 
M.Błeszyński

21 lutego 16 .15 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w ZDMK 
w siedzibie ZDMK przy ul. Centralnej 53 R.Szota

22 lutego  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w ZUE S.A.online G.Kadula

28 lutego 12 .45
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SITK w GDDKiA 
Oddział Kraków Rejon Kraków online na platformie 
Microsoft Teams

H.Rogowska, 
M.Błeszyński

Marzec 2022
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

01 marca 16 .00 Prelekcja J.Hydzika nt. „O MOSTACH PO KOLEI” 
w siedzibie Oddziału SITK i na platformie Webex J.Hydzik

07 marca 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału online na platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

09 marca 14 .00
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w GDDKiA 
Oddział w Krakowie w siedzibie Oddziału SITK i online na 
platformie Webex

A.Reszczyk, 
J.Mrowińska

11 marca  Przekazanie do MOIIB planu wydarzeń na II kwartał 2022 
roku

J.Mrowińska, 
biuro

11 marca  Złożenie do Zarządu Krajowego SITK wniosków o nagrodę 
„ERNEST 2021” 

J.Mrowińska, 
biuro

15 marca  Jubileusz 70-lecia Instytutu Kolejnictwa J.Majerczak, 
Z.Marzec

21 marca 16 .00
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału 
za rok 2021 w Domu Kultury Kolejarza, ul. Św. Filipa 6 
w Krakowie

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

24 marca  Zebranie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB 
w Krakowie J.Majerczak

24 marca 20 .00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
NOVDROG 2022 online na platformie Webex

B.Toporska, 
J.Mrowińska

29 marca 15 .00
Seminarium transportowe z cyklu BRD pt.: „Nowe przepisy 
w Prawie o Ruchu Drogowym” organizowane przez Koła 
w MPK S.A. w Krakowie w siedzibie przy ul. Brożka 3

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

Kwiecień 2022
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

04 kwietnia 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału w siedzibie Oddziału przy 
ul. Siostrzanej 11

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

06 kwietnia 20 .00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
NOVDROG 2022 online na platformie Webex

B.Toporska, 
J.Mrowińska

19 kwietnia 17.00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
NOVDROG 2022 online na platformie Webex

B.Toporska, 
J.Mrowińska

21-22 
kwietnia  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 

NOVDROG 2022 w Hotelu NOVUM w Niepołomicach
B.Toporska, 
J.Mrowińska

23 kwietnia  

Wyjazd techniczny na budowę drogi ekspresowej S7, odc. 
Lubień – Rabka na odcinku Naprawa – Skomielna Biała 
wraz z budową tunelu połączony z przywitaniem wiosny 
w polskich Tatrach - „Wiosenne krokusy V” organizowany 
prze Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. 

B.Toporska

25 kwietnia 13 .00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego konferencji NOVKOL 
2022 online na platformie Webex

J.Majerczak 
J.Mrowińska

26 kwietnia 10 .00 Seminarium „Dzień Drogowca i Transportowca” online na 
platformie Webex A.Reszczyk

Maj 2022
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

05 maja 16 .00 Prelekcja J.Hydzika nt. „O MOSTACH PO KOLEI” 
w siedzibie Oddziału SITK i na platformie Webex J.Hydzik

06 maja 13 .30 Udekorowanie grobu Prezesa Honorowego Mariana 
Szelińskiego M.Błeszyński

07 maja 19 .30
Msza Święta w siódmą rocznicę śmierci Prezesa 
Honorowego Oddziału Ś.P. Mariana Szelińskiego 
w Kościele Świętej Anny

D.Schwertner

09-13 maja 15.00 - 
20 .00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

12 maja 16 .00 Spotkanie z przedstawicielem firmy budowlanej w sprawie 
wykonania cokołu budynku Siedziby Oddziału J.Mrowińska

15 maja  
Plenerowy koncert KR FSNT NOT na rzecz Ukrainy pn. 
„Razem” na ul. Św. Wawrzyńca 15 (dziedziniec Muzeum 
Inżynierii i Techniki w Krakowie)

J.Majerczak

16 maja 14 .30 Spotkanie w sprawie wydawnictwa na 25-lecie KKMHiZT

J.Majerczak, 
J.Mrowińska, 
W.Starowicz, 

J.Hydzik, 
J.Żurowska
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16 maja 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału w siedzibie Oddziału przy 
ul. Siostrzanej

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

17 maja 12 .00
Spotkanie z p. Dyrektor Hotelu Nosalowy Dwór w sprawie 
negocjacji warunków cenowych dla potrzeb konferencji 
NOVKOL 2022

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

19-21 maja  XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK

J.Majerczak, 
Delegaci,

Członkowie 
Honorowi

20 maja 9 .30

Wyjazd techniczny na S7 Szczepanowice –Widoma 
połączony ze zwiedzaniem Pałacu Mirów w Książu 
Wielkim organizowany przez Koło SITK w GDDKiA 
Oddział w Krakowie Rejon Kraków

H.Rogowska

21 maja  
Wyjazd techniczno-integracyjny Koła SITK w PNUIK 
Kraków do Kopalni Guido – Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu

B.Bysiewicz

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 stycznia 2022 r.:
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 11(40)/2021 z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2021 r. Poinformo-
wano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przeniesieniu na rok 2022 składek niewykorzystanych w roku 2021 
przez koła: Koło w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, Koło w GDDKiA 
Oddział w Krakowie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon 
Kraków, Koło Grodzkie, Koło przy Politechnice Krakowskiej, Koło 
w PNUIK Kraków, Koło w MPK S.A. w Krakowie, Koło w Mota-Engil 
Central Europe S.A., Krakowskie Koło Kolejarzy.

– Na wniosek Koła Seniorów Zarząd w drodze głosowania jawnego jed-
nogłośnie podjął decyzję o zwolnieniu jednego z członków Koła z opła-
cania składek członkowskich.

– Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził zawieszenie 
wydawania serii „Materiały konferencyjne" i zakończenie wydawania 
serii „Materiały różne” oraz serii „Monografie”. Oddział w dalszym 
ciągu wydawał będzie wydawnictwa zwarte.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne i statutowe związane z Walnym 
Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału zaplanowanym 
w dniu 21 marca 2022 roku.

– Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził zaproponowane 
kandydatury członków Oddziału do odznaczeń stowarzyszeniowych.

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała, że tworzony jest Plan konfe-
rencji i seminariów na rok 2022, do którego można zgłaszać propozy-
cje . 

– Prezes Józefa Majerczak dokonała podsumowania finansowego Ju-
bileuszowej XX Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Nowocze-
sne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NO-
VKOL’’21”, która odbyła się w Zakopanem w dniach 01-03 grudnia 
2021 r .
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– Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przygotowań do 
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: "Nowocze-
sne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury 
drogowej miast, metropolii i regionów" NOVDROG`22 (Niepołomice, 
10 - 11 marca 2022 r.).

– Kol. Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przygotowań do 
Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Aktualne problemy publiczne-
go transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach” PTZ’22” (Kra-
ków, kwiecień 2022 r.).

– Poinformowano o rezygnacji z organizowania spotkania świąteczno-
-noworocznego Oddziału z powodu pogarszającej się sytuacji pande-
micznej.

– Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o pracach remontowych 
w siedzibie Oddziału SITK w Krakowie planowanych w najbliższej 
przyszłości oraz o planowanym montażu instalacji fotowoltaicznej.

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

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
nowych członków: Jana Podkopacza, Pawła Walaska i Agnieszkę Tu-
charz do Koła w MPK S.A. w Krakowie.

– Poinformowano o przeniesieniu kol. Krzysztofa Francuza z Koła przy 
PK do Koła w MPK S.A. w Krakowie oraz kol Mirosława Koterbickie-
go z Koła przy PK do Koła w PNUIK Kraków.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy Od-
działu członków: Romana Kamińskiego, Stanisława Pletnię, Stefanię 
Rusek i Pawła Piecucha z Koła GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon 
Kraków oraz kol. Grażynę Pietrzyk z Koła Seniorów.

– Zarząd po rozpatrzeniu wniosku Krakowskiego Koła Kolejarzy o za-
prenumerowanie miesięcznika "Świat Kolei" na rok 2022, w drodze 
głosowania jawnego podjął decyzję o zakupie prenumeraty miesięczni-
ka.

– Poinformowano o zmianach w Centralnym Rejestrze Beneficjentów 
Rzeczywistych, które skutkują nowymi obowiązkami dla fundacji i sto-
warzyszeń.

– Poinformowano o prośbie, która wpłynęła z Instytutu Historii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, o pomoc przy projekcie badaw-
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czym dotyczącym wspomnień starszych pracowników i pracowniczek 
kolei w Polsce. W projekt włączył się kol. Marek Błeszyński.

– Pani Prezes poinformowała o poprawie ściągalności składek w kołach 
za rok 2021, będą podejmowane kolejne działania w tym zakresie.

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 14 lutego 2022 r. 
(na platformie Webex):
 – Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 1(41)/2021 z posiedzenia w dniu 10 stycznia 2022 r. Poinformo-
wano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Poinformowano o uchwałach podjętych przez Zarząd Krajowy SITK 
dotyczących finansowania wspólnych działań na rzecz członków Sto-
warzyszenia w roku 2022 oraz w sprawie minimalnej składki człon-
kowskiej i minimalnego wpisowego na rok 2022.

– Zarząd zapoznał się z Bilansem i Sprawozdaniem Finansowym Od-
działu za rok 2021 oraz omówił przygotowanie Sprawozdania Oddziału 
za rok 2021.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne i formalne związane z Walnym 
Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału, zaplanowanym 
w dniu 21 marca 2022 roku w Domu Kultury Kolejarza.

– Zarząd podjął decyzję w sprawie przyznania trzech statuetek „Złoty 
Smok” dla najaktywniejszych członków w roku 2021 i jednej statuetki 
za całokształt działań. Statuetki wręczone będą na Walnym Zebraniu 
członków Oddziału.

– Poinformowano o kolejnych propozycjach zgłoszonych do Planu kon-
ferencji i seminariów na rok 2022 .

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przychylił się do 
wniosku Przewodniczącej Koła SITK w Mota-Engil Central Euro-
pe S.A. o dofinansowanie kosztu przejazdu (wynajęcia autobusu lub 
busa) dla uczestników wyjazdu techniczno-integracyjnego na budowę 
aktualnie realizowanego odcinka Zakopianki (S7) połączonego z wi-
zytą w Tatrach „Wiosenne krokusy V”. Wyjazd odbędzie się w dniu 23 
kwietnia 2022 r. 

– Zarząd przedyskutował propozycje kandydatur do nagrody SITK "ER-
NEST za 2021" w poszczególnych kategoriach.
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– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje na temat działań orga-
nizacyjnych związanych z kolejną edycją konkursu prac dyplomowych 
dla szkół wyższych Krakowa. Podjęto decyzję w sprawie rozszerzenia 
formuły konkursu i dokonania stosownych zmian w Regulaminie.

– Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przygotowań do 
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: "Nowocze-
sne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury 
drogowej miast, metropolii i regionów" NOVDROG`22 (Niepołomi-
ce), ustalono nowy termin konferencji – 21-22 kwietnia 2022 r.

– Kol. Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przygotowań do 
Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Aktualne problemy publiczne-
go transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach” PTZ’22 (Kra-
ków, czerwiec lub wrzesień 2022 r.).

– Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o planowanych pracach 
remontowych związanych z naprawą dachu w siedzibie Oddziału, re-
montem cokołu domu oraz o planowanym montażu instalacji fotowol-
taicznej.

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

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
nowych członków: Łukasza Kwapienia do Krakowskiego Koła Koleja-
rzy i Adama Siwca do Koła w PNUIK Kraków.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy 
Oddziału członków: kol. Danutę Kmitę oraz Barbarę Kruczek z Koła 
w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, Jerzego Haszczyńskiego z Koła 
w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz kol. Elżbietę Ruczkowską i kol. 
Andrzeja Bożka z koła JPL PROJECT Sp. z o.o. Z listy członków Od-
działu skreślono również zmarłego kol. Emila Onderkę – wieloletniego 
Przewodniczącego Koła w JPL PROJECT Sp. z o.o.

– Poinformowano o otrzymanym od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie podziękowaniu za nieodpłatne 
przekazanie materiałów z konferencji NOVKOL 2021 do zbiorów Bi-
bliotecznego Ośrodka Informacji.

– Poinformowano o planowanym upamiętnieniu przypadającego w dniu 
7 maja br. 100-lecia urodzin wieloletniego Prezesa i Prezesa Honoro-
wego Oddziału Mariana Szelińskiego.
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Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 7 marca 2022 r. 
(na platformie Webex):
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 2(42)/2021 z posiedzenia w dniu 14 lutego 2022 r. Poinformowa-
no o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o zwolnieniu ze składek członkowskich i umorzeniu zaległych składek 
członkowskich emerytowanych profesorów zwyczajnych – członków 
Koła przy Politechnice Krakowskiej, którzy nadal są aktywni w Stowa-
rzyszeniu.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przyznaniu zapomogi losowej dla członka Koła w GDDKiA Oddział 
w Krakowie.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne i statutowe związane z planowa-
nym Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału.

– Poinformowano o kolejnych propozycjach zgłoszonych do Planu kon-
ferencji i seminariów na rok 2022 .

– Zarząd zatwierdził propozycje kandydatur do Nagrody SITK "ER-
NEST za 2021" w poszczególnych kategoriach.

– Sekretarz Janina Mrowińska przekazała informacje na temat działań 
organizacyjnych związanych z kolejną edycją konkursu prac dyplomo-
wych dla szkół wyższych Krakowa.

– Kol. Janina Mrowińska przekazała informacje na temat przygotowań 
do IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: "Nowo-
czesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruk-
tury drogowej miast, metropolii i regionów" NOVDROG`22 (Niepoło-
mice, 21-22 kwietnia 2022 r.).

– Kol. Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przygotowań do 
Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Aktualne problemy publiczne-
go transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach” PTZ’22” (Kra-
ków), ustalono nowy termin konferencji na 2-3 czerwca 2022 r.

– Sekretarz Janina Mrowińska przekazała informacje na temat przygo-
towań do konferencji nt.: „Modelowanie podróży i prognozowanie ru-
chu” Modelling 2022 współorganizowanej z Politechniką Krakowską 
i MOIIB w Krakowie w terminie 9-10 czerwca 2022 r.
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– Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o przeprowadzonych ko-
lejnych planowanych pracach remontowych i instalacyjnych w siedzi-
bie Oddziału SITK w Krakowie. Na budynku siedziby Oddziału zain-
stalowano instalację fotowoltaiczną.

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

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
kol. Liliannę Jakiel do Koła w MPK S.A. w Krakowie.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy 
członków kol. Sonię Pałaszewską-Gąsiorek z Koła przy Politechnice 
Krakowskiej oraz Zdzisława Kondrata z Koła w GDDKiA Oddział 
w Krakowie.

– Profesor Wiesław Starowicz poinformował o kondycji czasopisma 
Transport Miejski i Regionalny .

– Prezes Józefa Majerczak przedstawiła propozycję włączenia się Od-
działu w pomoc Ukrainie.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 4 kwietnia 2022 r.:
 – Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 3 (44)/2022 z posiedzenia w dniu 07 marca 2022 r. Do protokołu 
uwag nie wniesiono .

– Zarząd przyjął sprawozdanie z ukonstytuowania się Komisji Rewizyj-
nej przekazane przez kol. Andrzeja Kollbeka.

– Prezes Oddziału Józefa Majerczak przedstawiła oczekiwany podział 
zadań i odpowiedzialności za wykonywane zadania w nowej kaden-
cji Oddziału. Wszyscy członkowie nowego Zarządu i zastępcy członka 
wyrazili zgodę na pełnienie zaproponowanych funkcji, Zarząd w dro-
dze głosowania jawnego jednogłośnie zaakceptował ukonstytuowanie 
się Zarządu.

– Dokonano podsumowania przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Oddziału, które odbyło się w dniu 21 marca 2022 
roku w Domu Kultury Kolejarza.

– Omówiono sprawy organizacyjne związane z wyjazdem przedstawicie-
li Oddziału na XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP.

– Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przygotowań do 
IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w pro-
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jektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, me-
tropolii i regionów" NOVDROG`22, zaplanowanej w Niepołomicach 
w dniach 21-22 kwietnia 2022 roku.

– Kol. Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przygoto-
wań do III Konferencji Naukowo-Technicznej nt,: „Aktualne proble-
my publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach 
PTZ’2022”, którą zaplanowano w dniach 2-3 czerwca br. w Krakowie. 
Rozpatrywano ewentualną zmianę terminu z uwagi na organizowanie 
dwóch konferencji w bliskim terminie.

– Sekretarz Janina Mrowińska przekazała informacje na temat przygo-
towań do konferencji nt.: „Modelowanie podróży i prognozowanie ru-
chu” MODELLING 2022 współorganizowanej z Katedrą Systemów 
Transportowych Politechniki Krakowskiej i MOIIB w Krakowie (Kra-
ków, 9-10.06.2022 r.).

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie prac w organizowa-
nym konkursie na najlepsze prace dyplomowe dla uczelni wyższych.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
nowych członków. Zostali nimi: Aleksandra Szeliga, Michał Szeliga 
(Koło w PNUIK Kraków Sp. z o.o.), Tomasz Grabowski (Koło w MPK 
S.A. w Krakowie), Sławomir Benet, Jarosław Dębski i Arkadiusz Ko-
zub (Koło w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie).

– Wybrano kandydatów z Oddziału SITK w Krakowie do Krakowskiej 
Rady FSNT NOT oraz Zespołów Zadaniowych MOIIB.

– Poinformowano o organizowanym przez FSNT NOT konkursie TECH-
NICUS na najlepszą książkę techniczną oraz najlepszy poradnik tech-
niczny.

– Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz i Prezes Oddziału Jó-
zefa Majerczak poinformowali o kandydaturach do Zarządu Krajowego 
SITK na nową kadencję.

– Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz poinformował o uzy-
skanych przez Oddział nominacjach do nagrody ERNEST 2021.

– Kol. Grzegorz Dyrkacz poinformował o seminarium nt. nowych prze-
pisów dotyczących kar i mandatów dla kierowców (które weszły w ży-
cie w dniu 01.01.2022 r.). Seminarium zorganizowało Koło w MPK 
S.A. w Krakowie w dniu 29 marca 2022 roku.
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– Kol. Anna Reszczyk poinformowała o organizowanym przez Oddział 
SITK w Krakowie w dniu 26 kwietnia br. seminarium „Dzień Drogo-
wca i Transportowca”. Obrady odbędą się online na platformie Webex.

– Prezes Majerczak poinformowała o udziale w Jubileuszu 70-lecia In-
stytutu Kolejnictwa, na którym wraz z Wiceprezesem Zbigniewem 
Marcem reprezentowała nasz Oddział.

– Prof. Wiesław Starowicz zaapelował o dokonanie działań porządkują-
cych w przydzielaniu członków Oddziału do poszczególnych branż.

– Poinformowano o zbliżającej się 100. rocznicy urodzin Mariana Sze-
lińskiego - wieloletniego Prezesa Oddziału i Prezesa Honorowego Od-
działu. 

– Omówiono sprawy związane z dalszymi pracami remontowymi i po-
rządkowymi na posesji Oddziału.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 16 maja 2022 r.:
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 4 (1)/2022 z posiedzenia w dniu 4 kwietnia 2022 r. Do protokołu 
uwag nie wniesiono. Poinformowano o przeprowadzonych głosowa-
niach mailowych w okresie pomiędzy spotkaniami Zarządu Oddziału.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinan-
sowanie do wyjazdu technicznego na nowy odcinek drogi ekspresowej 
S7 odc. Szczepanowice – Widoma połączony ze zwiedzaniem Pałacu 
Mirów w Książu Wielkim, organizowany w dniu 20 maja 2022 roku 
przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Kraków.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zadeklarował goto-
wość przyznania dofinansowania do kosztów transportu wyjazdu tech-
niczno-integracyjnego do Łodzi organizowanego przez Koło Grodzkie 
w dniach 24-26 września 2022 roku. 

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził zapro-
ponowany Regulamin prowadzenia spraw finansowych SITK RP Od-
dział w Krakowie obowiązujący w bieżącej kadencji 2022-2026. 

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził zapro-
ponowaną kandydaturę prof. Wiesława Starowicza na Przewodniczą-
cego Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rzeczoznawstwa SITK 
oraz kandydatury Członków Komisji w osobach: Zofia Schumacher, 
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Wiesława Rudnicka, Andrzej Mutka, Maciej Puchała oraz Zbigniew 
Marzec.

– Ustalono sprawy organizacyjne związane z udziałem przedstawicieli 
Oddziału w XXXIII Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK RP.

– Omówiono sprawy związane z Jubileuszem 25-lecia KKMHiZT i wy-
borem nowego Przewodniczącego Klubu.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o ustanowieniu w Oddziale SITK RP w Krakowie roku 2022 Rokiem 
Prezesa Honorowego Mariana Szelińskiego dla upamiętnienia 100 
rocznicy Jego urodzin.

– Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przebiegu IV 
Ogólnopolskiej Konferencji nt.: "Nowoczesne technologie w projek-
towaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metro-
polii i regionów" NOVDROG`22, zorganizowanej w Niepołomicach 
w dniach 21-22 kwietnia 2022 roku.

– Kol. Beata Toporska omówiła przebieg wyjazdu techniczno-integracyj-
nego na budowę aktualnie budowanego odcinka Zakopianki (S7) połą-
czonego z wizytą w Tatrach - „Wiosenne krokusy V” zorganizowanego 
przez Koło Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 23 kwietnia 2022 
roku.

– Kol. Janina Mrowińska zrelacjonowała przebieg seminarium „Dzień 
Drogowca i Transportowca” zorganizowanego w dniu 26 kwietnia 
2022 na platformie Webex.

– Sekretarz Janina Mrowińska przekazała informacje na temat przygo-
towań do konferencji nt.: „Modelowanie podróży i prognozowanie ru-
chu” MODELLING 2022 organizowanej w dniach 9-10.06.2022 r.

– Kol. Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przygotowań do 
III Konferencji Naukowo-Technicznej nt,: „Aktualne problemy publicz-
nego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2022”, 
która odbędzie się w nowym terminie w dniach 08-09.09.2022 r.

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie przygotowań do XXI 
Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i syste-
my zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2022" zaplanowa-
nej w Zakopanem w dniach 30 listopada - 02 grudnia 2022 r.

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie prac organizacyjnych 
konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla uczelni wyższych.
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– Omówiono sprawy organizacyjne związane z planowanym Piknikiem 
TranSPORTOWYM i Świętem Oddziału.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
nowych członków: Annę Papis i Justynę Janosz-Marczyńską do Koła 
w GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Kraków.

– Poinformowano o przeniesieniu kol. Pawła Szlachty z Krakowskiego 
Koła Kolejarzy do Koła w PNUIK Kraków.

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała o plenerowym koncercie cha-
rytatywnym dla Ukrainy pn. „Razem” zorganizowanym przez Kra-
kowską Radę FSNT NOT w dniu 15 maja br. na dziedzińcu Muzeum 
Inżynierii i Techniki w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 15. Oddział 
SITK w Krakowie wsparł organizację koncertu uzyskując tytuł Partne-
ra Wydarzenia.

– Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na Walne Zebranie człon-
ków Stowarzyszenia Architektów Polskich.

– Marek Błeszyńki przekazał informacje na temat planowanych obcho-
dów Jubileuszu 175-lecia kolei w Krakowie. W ramach planowanych 
3-dniowych obchodów nasz Oddział zajmie się zorganizowaniem kon-
ferencji związanej tematycznie z Jubileuszem – działania te koordynuje 
kol. Marek Błeszyński. 

– Poinformowano o otrzymanym z Oddziału SITK w Częstochowie za-
proszeniu do udziału w IX konferencji nt. skrzyżowań kolejowo-drogo-
wych, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Kroczy-
cach.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków 
Oddziału SITK RP w Krakowie

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Krakowie od-
było się w dniu 21 marca 2022 roku w Domu Kultury Kolejarza ul. Św. Filipa 
6 w Krakowie o godz. 16.10 (w II terminie). Rozpoczynając zebranie Prezes 
Józefa Majerczak przywitała serdecznie wszystkich przybyłych członków 
Oddziału i zaproszonych gości, którzy zaszczycili spotkanie swoją obecnością:

– Łukasz Kmita  - Wojewoda Małopolski,
– Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
– Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,
– prof. Wiesław Starowicz - Prezes Honorowy SITK RP,
– Mariusz Szałkowski - Zastępca Prezesa SITK RP, Członek Honorowy,
– Jerzy Jakimowicz - Prezes Oddziału SITK RP w Katowicach,
– prof. Andrzej Szarata - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politech-

niki Krakowskiej,
– Kazimierz Flaga oraz Andrzej Rudnicki - Profesorowie z Politechniki 

Krakowskiej,
– Mirosław Boryczko - Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
– Andrzej M. Kucharski - Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT,
– Mieszko Lambor - Członek Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT,
– Marek Kaszyński - Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Od-

dział w Krakowie,
– Małgorzata Duma-Michalik - Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów 

i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie,
– Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 

Powiat Grodzki,
– Włodzimierz Zembol - Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krako-

wie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
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– Krzysztof Drebot – Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych 
w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pani Prezes powitała Członków Honorowych SITK RP uczestniczących 
w zebraniu: Marka Błeszyńskiego, Annę Bryksy, Jerzego Hydzika, Andrzeja 
Kollbeka i Kazimierza Żurowskiego. W zebraniu uczestniczyli również nasi 
członkowie będący jednocześnie przedstawicielami zaprzyjaźnionych firm, 
które z nami współpracują, wspierają nas i są naszymi partnerami:

– Mateusz Wanat - Dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji 
Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

– Krystyna Obajtek-Zajdel - Zastępca Dyrektora Regionu Południowego 
Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

– Piotr Grawicz - Zastępca Dyrektora Regionu Południowego Centrum 
Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

– Kazimierz Mazur – Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony 
Kolei w Krakowie.

Prezes Józefa Majerczak otwiera Walne Zebranie Członków
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W zebraniu uczestniczyły łącznie 94 osoby, członkom uprawnionym do 
głosowania wydano 79 mandatów na 394 uprawnionych członków (co daje 
20,05 % członków uprawnionych do głosowania).

Obrady Zebrania prowadziło jednogłośnie wybrane w głosowaniu jawnym 
(zwykłą większością głosów) Prezydium w składzie: Mariusz Szałkowski – 
Przewodniczący, Marek Błeszyński – Zastępca Przewodniczącego oraz Da-
nuta Schwertner – Sekretarz. Zebranie protokołowane było przez Sekretarza 
Zebrania kol. Danutę Schwertner i Protokolantkę kol. Joannę Czubasiewicz-
-Pająk. W pierwszej części zebrania minutą ciszy uczczono pamięć Koleżanek 
i Kolegów zmarłych w okresie ostatniej kadencji.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że w materiałach, które otrzymali 
uczestnicy zebrania znajduje się Wydawnictwo Kadencyjne Oddziału zawie-
rające m.in. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2018-2022 oraz 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału zawierające sprawozdanie 
finansowe za rok 2021. Dla uczestników przygotowano również najnowsze 
wydawnictwa Oddziału, ostatnie numery czasopisma Transport Miejski 
i Regionalny, Monografię Jubileuszową „Przeszłość dla przyszłości”, a także 
Informatory Oddziału z okresu kadencji. Obsługę fotograficzną Walnego Ze-
brania zapewnił kol. Tomasz Filiciak z Koła w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o.

Najaktywniejszym członkom Oddziału, jako wyraz uznania za aktywność, 
zaangażowanie i pracę na rzecz Oddziału w całej kadencji wręczono odznaki 
Prezydenta Miasta Krakowa, Odznaki Honorowe NOT, odznaki Honorowe 
SITK, Statuetki Oddziału SITK RP w Krakowie oraz wyróżnienia i inne nagrody. 

Prezes Józefa Majerczak wręczyła legitymacje nowo przyjętym do Oddziału 
członkom. Zebrani nagrodzili wszystkich odznaczonych i nowoprzyjętych 
brawami. W ostatniej części tego punktu zebrania kol. Marek Błeszyński, już 
tradycyjnie, wręczył zasłużonym członkom karykatury swojego autorstwa. 
Obdarowani zostali: Sebastian Motyl, Mariusz Wanat, Anna Boruta i Tomasz 
Lorek.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu zaproszonym gościom z zaprzy-
jaźnionych stowarzyszeń i instytucji, którzy przekazali gratulacje dla władz 
Oddziału za osiągnięcia minionej kadencji, życzyli również owocnych obrad 
i dobrych wyborów.

W dalszej części trwania obrad podsumowano działalność Oddziału w roku 
2021 oraz w minionej kadencji. Po złożeniu przez Panią Prezes Józefę Majer-
czak sprawozdań z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2021 
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oraz w kadencji 2018-2022 i odczytaniu opinii Komisji Rewizyjnej, Walne 
Zebranie jednogłośnie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i udzieliło 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Następnie przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Oddziału, wybory 
odbyły się przy użyciu urządzeń elektronicznych do głosowania. W wyniku 
głosowania Prezesem Oddziału na kadencję 2022-2026 została kol . Józefa 
Majerczak uzyskując 75 głosów na 77 oddanych głosów ważnych. Dokona-
no również wyboru członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz 
delegatów na XXXIII Zwyczajny Zjazd SITK RP. 

Wybrano Zarząd Oddziału w składzie:
 Marek Błeszyński  - członek Zarządu,
 Grzegorz Dyrkacz  - członek Zarządu,
 Zbigniew Marzec  - członek Zarządu,
 Janina Mrowińska  - członek Zarządu,
 Sabina Puławska-Obiedowska - członek Zarządu,
 Anna Reszczyk   - członek Zarządu,
 Mariusz Szałkowski  - członek Zarządu,
 Beata Toporska  - członek Zarządu,
 Krzysztof Francuz  - zastępca członka Zarządu.
 Sergiusz Lisowski  - zastępca członka Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
 Aleksandra Ciastoń-Ciulkin - członek,
 Czesław Jarosz   - członek,
 Andrzej Kollbek  - członek,
 Wiesława Rudnicka  - członek,
 Zbigniew Porada  - zastępca członka.

Delegatami na XXXIII Zjazd SITK RP zostali:
 Grzegorz Dyrkacz  - delegat na Zjazd,
 Zbigniew Marzec - delegat na Zjazd,
 Beata Toporska  - delegat na Zjazd,
 Krzysztof Francuz  - zastępca delegata na Zjazd,
 Halina Rogowska - zastępca delegata na Zjazd.
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Na sali obrad

Wręczenie legitymacji nowym członkom Oddziału
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Od lewej: Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Józefa Majerczak - Prezes Oddziału, Łukasz Smółka - Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego oraz prof. Wiesław Starowicz - Prezes Honorowy SITK RP

Po zakończeniu wyborów uczestnicy Walnego Zebrania mieli okazję wysłu-
chać ciekawej prezentacji nt.: „Inwestycje kolejowe na terenie województwa 
małopolskiego” przygotowanej przez p. Krystynę Obajtek-Zajdel - Zastępcę 
Dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Pol-
skich Liniach Kolejowych S.A. 

W kolejnym punkcie zebrania kol. Zbigniew Marzec – dotychczasowy Wice-
prezes ds. Kolejnictwa, w imieniu ustępującego Zarządu Oddziału przedstawił 
prezentację nt.: „Proponowane kierunki działania Oddziału na lata 2022-2026” 
jako tezy do dyskusji przez Walne Zebranie. W swym wystąpieniu kol. Zbigniew 
Marzec stwierdził, że Oddział w dalszym ciągu planuje utrzymać inicjatywy 
podejmowane do tej pory we wszystkich wcześniej omawianych dziedzinach. 
Poinformował też, że do planowanych kierunków działania Oddziału na ko-
lejną kadencję włączone zostaną również zalecenia Komisji Rewizyjnej oraz 
wnioski pisemne zgłoszone przez uczestników zebrania. Nie wniesiono uwag 
do przedstawionych propozycji.
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W ostatniej części obrad wybrana na drugą kadencję Prezes Józefa Majerczak 
wyraziła podziękowanie dla wszystkich członków Oddziału za pracę w minionej 
kadencji, trud i zaangażowanie w sprawy Oddziału i Stowarzyszenia. 

Prezes Józefa Majerczak zadeklarowała swoje dalsze zaangażowanie 
i pracę dla utrzymania wysokiego poziomu wszystkich obszarów działalności 
Oddziału. Oddział będzie kontynuował dobrą tradycję organizowania konfe-
rencji i seminariów naukowo-technicznych w zakresie transportu zbiorowego, 
drogowego i kolejowego. Ponadto Oddział będzie podejmował nowe wyzwania, 
kontynuowana będzie działalność ekspercka i gospodarcza.

Szczegółowa relacja z przebiegu zebrania wraz z galerią zdjęć znajduje się 
na stronie Oddziału www.sitk.org.pl.

Opracowanie: Danuta Schwertner
Sekretarz Walnego Zebrania

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

Odznaczenia i nagrody dla Członków Oddziału

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału SITK RP 
w Krakowie, które odbyło się w dniu 21 marca 2022 roku, najbardziej zasłużo-
nym Członkom Oddziału w uznaniu za aktywność, zaangażowanie i pracę na 
rzecz Oddziału w całej kadencji wręczono odznaki Prezydenta Miasta Krakowa, 
Odznaki Honorowe NOT, Odznaki Honorowe SITK, Statuetki Oddziału SITK 
RP w Krakowie oraz wyróżnienia i inne nagrody. 

Odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia” wyróżnieni zo-
stali: Marek Błeszyński, Wanda Grzybowska, Krzysztof Królikowski, Karol 
Nędza, Marta Niemiec, Józef Wieczorek. Wręczenia odznak dokonał Zastępca 
Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig w towarzystwie prof. Wiesława 
Starowicza – Prezesa Honorowego SITK RP.

Złotą Odznakę Honorową NOT otrzymał Jerzy Hydzik, a Srebrne Odznaki 
Honorowe NOT: Jerzy Bąkowski, Józefa Majerczak i Janusz Magrysz. Odznaki 
wręczał Prezes Zarządu FSNT NOT Andrzej M. Kucharski.

Złotą Honorową Odznakę z Diamentem SITK otrzymali: Jerzy Bąkowski, 
Anna Boruta, Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Grzegorz Dyrkacz, Jan Friedberg, 
Wanda Grzybowska, Janusz Magrysz, Zbigniew Marzec, Andrzej Mutka, 
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Sabina Puławska-Obiedowska, Halina Rogowska, Andrzej Szarata, Stanisław 
Waligóra i Ryszard Wróbel. 

Złotą Honorową Odznaką SITK wyróżnieni zostali: Joanna Czubasiewicz-
-Pająk, Urszula Duda-Wiertel, Dorota Gatkowska-Jeleńska, Tomasz Lorek, 
Zbigniew Porada, Robert Szota oraz Józef Wieczorek. Złote z Diamentem i Złote 
Honorowe Odznaki SITK wręczyli Prezes Honorowy SITK RP prof. Wiesław 
Starowicz z Józefą Majerczak – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie.

Zarząd Oddziału SITK w Krakowie wyróżnił następujące osoby Srebrną 
Honorową Odznaką SITK: Barbara Bysiewicz, Mirosław Czechowski, Łukasz 
Feil, Tomasz Filiciak, Joanna Gola-Szlachta, Danuta Gorzelak, Grażyna Kadula, 
Magdalena Karolak, Anna Karpierz, Natalia Klimontowska, Mirosław Koter-
bicki i Sebastian Motyl. Odznaki wręczyli Prezes Oddziału Józefa Majerczak 
i I Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz.

Podczas zebrania po raz pierwszy wręczono zasłużonym członkom Oddziału 
nowe wyróżnienie, niedawno ustanowione przez Oddział statuetki o nazwie 
„Złoty Smok”. Zarząd Oddziału przyznał statuetkę za szczególną aktywność 
w zakresie propagowania w Stowarzyszeniu historii zabytków transportu kol. 
Jerzemu Hydzikowi – Przewodniczącemu Krajowego Klubu Miłośników 
Historii Zabytków i Transportu w uznaniu za przygotowanie i wygłoszenie 
w ostatnich latach wielu prelekcji o tematyce kolejowej i mostowej, a także za 
aktywność w organizowaniu konferencji naukowo-technicznych. 

„Złotym Smokiem” uhonorowano również przewodniczące trzech kół, 
które w ostatnim roku wykazały się dużą aktywnością i bogatą działalnością 
na rzecz Stowarzyszenia i Oddziału. Były to: kol. Anna Reszczyk – Przewod-
nicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie, Sabina Puławska-Obiedowska 
– Przewodnicząca Koła przy Politechnice Krakowskiej oraz Beata Toporska – 
Przewodnicząca Koła w Mota – Engil Central Europe S.A. Koleżanki zostały 
uhonorowane nagrodą w uznaniu zasług za wzorowe rozwinięcie działalności 
kół oraz promowanie działalności Stowarzyszenia. „Złote Smoki” wręczyli 
nagrodzonym Prezes Józefa Majerczak i Prezes Honorowy prof. Wiesław 
Starowicz.

Dyplomy za długoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia przyznane 
przez Zarząd Krajowy na wniosek Oddziału otrzymali: Jerzy Fojcik, Jan Fried-
berg, Wanda Grzybowska, Jerzy Hydzik, Krzysztof Królikowski, Krzysztof 
Lange, Janina Lorenc, Marta Niemiec, Danuta Opolska, Wiesława Rudnicka, 
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Zofia Schumacher, Tadeusz Trzmiel i Tadeusz Żelazny. Dyplomy wręczył Prezes 
Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz.

Wyróżnieni Odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”

Odznaczeni Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT
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Odznaczeni Złotą z Diamentem Honorową Odznaką SITK RP

Odznaczeni Złotą Honorową Odznaką SITK RP
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Wręczenie Srebrnych Honorowych Odznak SITK RP

Wręczenie „Złotych Smoków” Jerzemu Hydzikowi, Beacie Toporskiej i Annie Reszczyk
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Oprócz odznaczeń stowarzyszeniowych, Prezes Oddziału Józefa Majerczak, 
która współpracowała przez okres ostatniej kadencji z wieloma osobami, przy-
znała i wręczyła najaktywniejszym z nich wyróżnienia specjalne – dyplomy:

– Jerzy Hydzik - W uznaniu szczególnej aktywności w zakresie przy-
gotowywania ciekawych i inspirujących cykli prelekcji „PO KOLEI 
O KOLEI” i „O MOSTACH PO KOLEI” w kadencji 2018-2022,

– Tomasz Filiciak - W uznaniu szczególnej aktywności w zakresie pro-
fesjonalnej obsługi fotograficznej oddziałowych wydarzeń w kadencji 
2018-2022,

– Marek Błeszyński - W uznaniu szczególnej aktywności w zakresie 
uwieczniania w karykaturze podobizn Członków i Przyjaciół Stowa-
rzyszenia w kadencji 2018-2022,

– Anna Karpierz - W uznaniu szczególnej aktywności w zakresie prowa-
dzenia Kroniki Oddziału w kadencji 2018-2022,

– Jolanta Żurowska - W uznaniu szczególnej aktywności w zakresie 
przygotowywania wydawnictw Oddziału w kadencji 2018-2022,

– Danuta Schwertner - W uznaniu szczególnej aktywności w zakresie 
przygotowywania Informatora Oddziału w kadencji 2018-2022,

– Andrzej Mutka - W uznaniu szczególnej aktywności w zakresie działal-
ności eksperckiej Oddziału w kadencji 2018-2022,

– Urszula Duda-Wiertel - W uznaniu szczególnej aktywności w zakresie 
prowadzenia Facebooka Oddziału w kadencji 2018-2022.

Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

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

Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział

Wnioski z XX Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Nowoczesne 
Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL’21”

W dniach 01-03 grudnia 2021 roku w Zakopanem odbyła się Jubileuszowa 
XX Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Nowoczesne Technologie i Sys-
temy Zarządzania w Transporcie Szynowym Novkol’21” zorganizowana 
przez Oddział SITK RP w Krakowie przy współpracy Politechniki Krakowskiej 
– Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, 
MOIIB w Krakowie oraz Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP. 
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Komisja Wnioskowa pracowała w składzie:
– dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska),
– mgr inż. Rafał Frączek (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg),
– mgr inż. Andrzej Kazimierski (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro 

Energetyki),
– mgr inż. Sergiusz Lisowski (Politechnika Krakowska),
– mgr inż. Michał Patla (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Re-

alizacji Inwestycji).
Wnioski wypracowane na konferencji
 1. Dla zagwarantowania równowagi rynku transportowego należy za-

pewnić stabilne zamówienia i unikać kumulacji środków na inwestycje 
w krótkich przedziałach czasu.

 2. Dla stabilizacji sektora kolejowego należy określać plany inwestycyjne 
w perspektywie 10. letniej oraz dążyć do ich konsekwentnej realizacji.

 3. Dla przygotowania kolejnych perspektyw inwestycyjnych należy pro-
wadzić ciągłą dyskusję o potrzebach infrastruktury kolejowej w per-
spektywie kolejnych 30 i 50 lat z odpowiednio dobranym poziomem 
szczegółowości.

 4. Postuluje się, aby waloryzacja kontraktów inwestycyjnych była ade-
kwatna do okoliczności. Górny 5 - procentowy pułap waloryzacji przy 
obecnej sytuacji rynkowej nie jest wystarczający. Z uwagi na proces 
wyboru wykonawcy trwający przeciętnie 9-12 miesięcy, waloryzacja 
powinna być liczona od dnia złożenia oferty. Wnioskuje się opracowa-
nie koszyka waloryzacyjnego dla kolei.

 5. Z uwagi na braki kadrowe należy dążyć do usprawnienia procesów 
szkoleniowych dla branż związanych z sektorem kolejowym oraz sze-
rzej korzystać z zasobów zewnętrznych.

 6. Postuluje się, aby w postępowaniach przetargowych zaniechać lub 
ograniczyć aukcje elektroniczne, które dają często pozorne oszczędno-
ści dla zamawiającego, odkładając problemy w czasie.

 7. Wnioskuje się o rozpowszechnianie metody sklejania bankietów pod-
sypki kolejowej w rejonie tzw. dzikich przejść i w strefach progowych 
przy obiektach inżynierskich. Stabilizacja tłucznia żywicami m. in. 
przeciwdziała degradacji podsypki w rejonach tzw. dzikich przejść, 
a jednocześnie zniechęca osoby postronne do przechodzenia przez tory. 
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Przeprowadzone badania wykazały ochronny i prewencyjny charakter 
stosowanych iniekcji w podsypce kolejowej.

 8. Postuluje się, aby inwestycje w infrastrukturę kolejową oraz prowadze-
nie jej eksploatacji były planowane w sposób wysoce racjonalny i prze-
myślany, aby nie doprowadzić do przeinwestowania, szczególnie w in-
westycje na liniach kolejowych o mniejszym znaczeniu dla przewozów 
i niskiej efektywności ekonomicznej (niskie przychody z udostępniania 
przewoźnikom; przewymiarowane wyposażenie infrastruktury, generu-
jące wysokie koszty utrzymania).

 9. Postuluje się przywrócenie jednolitego systemu kształcenia na studiach 
wyższych dotyczących specjalności transportu szynowego, co pozwo-
liłoby wyeliminować m. in. konieczność powtarzania części materiału 
na II. stopniu - mającego na celu wyrównanie poziomu wiadomości 
studentów, a uzyskany czas proponuje się wykorzystać na utworzenie 
w programach studiów nowych kursów związanych z transportem szy-
nowym. Zachęca się również do zwiększenia zakresu materiału oma-
wianego na kursach specjalistycznych z naciskiem na poszerzanie wie-
dzy i umiejętności w zakresie narzędzi do projektowania.

10. Należy wdrażać nie tylko pojedyncze narzędzia, ale całe pakiety za-
bezpieczeń mające na celu ochronę systemów sterowania ruchem ko-
lejowym przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem oraz 
atakami cybernetycznymi na elementy infrastruktury srk. Należy pro-
pagować i rozszerzać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem 
kolei.

11. W kontekście cyberbezpieczeństwa oraz innych aspektów należy wska-
zać na istotną rolę systemów transmisji danych w systemach srk, sfor-
mułować wymagania dotyczące oczekiwanych parametrów urządzeń, 
parametrów pracy i wdrażać rozwiązania pozwalające na nadzór tych 
parametrów. Należy przeanalizować potrzebę ich weryfikacji zgodnych 
z regułami dla certyfikacji zgodności typu.

12. Należy podejmować inicjatywy mające na celu badania, promowanie 
oraz wdrażanie procesów modularyzacji i standaryzacji architektury 
systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym (ksrk). Rozwój 
techniki komputerowej umożliwił wyodrębnienie funkcji ksrk, przenie-
sienie większości tych funkcji do oprogramowania, a w konsekwencji 
bardziej elastyczne kształtowanie cech funkcjonalnych urządzeń i sys-
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temów i oderwanie ich od konkretnej fizycznej realizacji. Możliwość 
standaryzacji całości systemu ksrk stała się coraz bardziej prawdopo-
dobna, dlatego zasadne i zalecane jest prowadzenie dalszych działań 
w tym kierunku.

13. Należy rozwijać wiedzę i metody oceny zgodności oprogramowania re-
alizującego funkcje ksrk. Należy rozwijać wymagania dla oprogramo-
wania tego typu. Należy doskonalić metody wykazywania spełnienia 
przez oprogramowanie wymagań w zakresie RAMS.

14. Celem zwiększenia nośności podłoża, stabilizacji warstwy ochronnej 
oraz potencjalnego zmniejszenia grubości kruszywa w nawierzchni ko-
lejowej należy dopuszczać m. in. stosowanie georusztów o równomier-
nej sztywności radialnej.

15. Aby zwiększyć żywotność krzyżownic rozjazdowych zaleca się, aby 
w ramach kontraktów na roboty ujmować także regularne serwisowa-
nie tych elementów, a w szczególności szlifowanie. Ważne jest także, 
aby identyfikować przyczyny ewentualnych uszkodzeń, przewidywać 
rozwój zużyć oraz właściwie oceniać ryzyko.

16. Na potrzeby inwentaryzacji infrastruktury kolejowej proponuje się sze-
rzej wykorzystywać nowoczesne technologie geodezyjne oparte o mo-
bilne systemy pomiarowe, takie jak: skanery laserowe 3D na wózkach 
diagnostycznych oraz dronach, a także rozwiązania fotogrametryczne 
również oparte o drony, które pozwalają bardzo szybko i w sposób czę-
ściowo zautomatyzowany pozyskiwać informacje inwentaryzacyjne 
oraz wizualizacyjne o infrastrukturze, a także przeprowadzać w czasie 
rzeczywistym i post-processingu wiele niezbędnych analiz np. dotyczą-
cych skrajni.

17. Proponuje się, aby w uzupełnieniu dotychczas stosowanej formy pro-
tokołów w regulacji osi toru, stosować wykres regulacji, który jest 
czytelnym sposobem prezentacji danych projektowych oraz wyników 
pomiarów geodezyjnych, a przede wszystkim pozwala łatwo identy-
fikować kluczowe informacje. Graficzna forma prezentacji może być 
elementem rozwijania cyfrowej bazy informacji o torze kolejowym 
oraz wprost umożliwia projektowanie niwelet roboczych w rozumieniu 
Id-114 m.in. dla prawidłowego podbijania toru według nowych wyma-
gań PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących podbijania i doboru 
maszyn.
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18. Postuluje się, aby w coraz szerszym zakresie wykorzystywać nowo-
czesne narzędzia symulacyjne do modelowania rzeczywistych konfi-
guracji systemu ERTMS/ETCS, które mogą być wykorzystywane na 
różnych etapach, a wyniki symulacji pozwolą na badanie parametrów 
ruchowych osiąganych dla różnych konfiguracji urządzeń.

19. Wskazane jest w coraz większym zakresie wdrażanie oraz wykorzy-
stywanie otwartych danych przestrzennych GIS jako źródła informacji 
do systemów BIM (integracja GIS i BIM). Dane te są coraz wyższej 
jakości, posiadają duży potencjał do wykorzystania w procesach inwe-
stycyjnych, a także mogą stanowić wsparcie w procesach zarządczych.

20. Postuluje się rozpoczęcie prac nad standardami cyfrowego opisu infra-
struktury kolejowej i taboru kolejowego celem umożliwienia swobodnej 
wymiany danych pozwalającej na spełnienie wymagań kompatybilno-
ści wszystkich technicznych elementów podsystemów strukturalnych, 
a w szczególności podsystemu Sterowanie.

21. Przy nowelizacji przepisów projektowania torowisk tramwajowych na-
leży uwzględnić konstrukcje zielone.

22. Należy podjąć inicjatywy, zarówno poprzez działania doraźne, jak i in-
westycje w każdym obszarze infrastruktury kolejowej w celu ograni-
czenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy wdrażać 
działania zmierzające do ograniczenia mocy, zużycia energii elektrycz-
nej oraz emisyjności CO2. Działania powinny prowadzić nie tylko do 
stosowania nowoczesnych systemów monitorowania i zarządzania 
zużyciem, czy też energooszczędnych urządzeń, ale również do wy-
twarzania energii elektrycznej poprzez stosowanie innowacyjnych roz-
wiązań OZE, np. w zakresie fotowoltaiki z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury kolejowej np. ekranów akustycznych. Cel to dążenie do 
zero emisyjności kolei w 2050 r.

23. Dla wygenerowania wzrostu innowacyjności w sektorze kolejo-
wym wskazane jest zacieśnienia współpracy sektora przedsiębiorstw 
z placówkami naukowymi i realizowanie prac badawczo-rozwojowych 
z udziałem środków NCBR.

24. W projektowaniu układów torowych stacji i posterunków ruchu, dla 
optymalnego wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowych, 
należy zadbać o właściwy dobór parametrów rozjazdów i ich rozmiesz-
czenie w głowicy rozjazdowej.
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25. Dla usprawnienia prac przedprojektowych (uniknięcia prac straconych, 
a tym samym marnotrawienia czasu), wskazana byłaby większa współ-
praca zamawiającego i wykonawcy, w szczególności na etapie tworze-
nia macierzy wariantów, omawiania analizy wielokryterialnej i weryfi-
kacji kryteriów.

26. W ramach zakupów i modernizacji maszyn do regulacji położenia to-
rów, tj. podbijarek, stabilizatorów dynamicznych i profilarek podsypki 
należy preferować maszyny charakteryzujące się wysokim stopniem 
automatyzacji i monitoringu parametrów obsługi z uwagi na wysoki 
stopień skomplikowania układów roboczych. Powinno to przyczyniać 
się istotnie do poprawy jakości wykorzystania maszyn i ułatwień w po-
zyskiwaniu młodych załóg niezbędnych dla wdrażania nowoczesnych 
technologii cyfrowych w budownictwie kolejowym.

27. Do rejestracji geometrii toru uzyskanej w wyniku podbijania powinny 
być rozpowszechniane urządzenia odwzorowujące nierówności toru 
bez zniekształceń charakterystycznych w pomiarach cięciwami, co wy-
raża tzw. funkcja przejścia. Oczekiwane odwzorowanie cechuje funkcja 
przejścia równa 1 i zapewniają to techniki geodezyjne oraz rejestratory 
inercyjno-nawigacyjne np. zabudowane na podbijarkach.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Nowoczesne 
technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej 
miast, metropolii i regionów NOVDROG`22”

IV Ogólnopolska Konferencji Naukowo-Techniczna nt.: „Nowoczesne 
technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury dro-
gowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’2022” odbyła się w Hotelu 
Novum w Niepołomicach w dniach 21 – 22 kwietnia 2022 roku. Konferencja 
zorganizowana została przez SITK RP Oddział w Krakowie przy 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.

Konferencję Patronatem Honorowym objęli: Andrzej Adamczyk – Minister 
Infrastruktury, Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – 
Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Dyduch – Prezes SITK RP, 
Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
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prof. Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej, Mariusz Urbański 
– Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Barbara Dzieciu-
chowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 
oraz Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Pracom Komitetu Naukowo-Programowego konferencji przewodniczył 
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej, a Komitetowi 
Organizacyjnemu przewodniczyła Beata Toporska – Wiceprezes Oddziału SITK 
w Krakowie ds. Drogownictwa.

Partnerem wydarzenia było Miasto Kraków, a Patronat Medialny sprawo-
wały wydawnictwa: Drogownictwo, Magazyn Autostrady, Mosty, Nowoczesne 
Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Transport Miejski i Re-
gionalny oraz Portal EDROGA i Portal Magiczny Kraków . 

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:
– Realizacja inwestycji drogowych w świetle nowelizacji Ustawy Prawo 

Budowlane.
– Projektowanie, budowa, eksploatacja dróg i ulic również jako elementu 

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

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

wierzchni drogowej.
– Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zarządzanie ruchem.
– Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów.
– Ochrona środowiska w drogownictwie.
– Znaczenie BIM w procesie projektowania i zarządzania infrastrukturą 

drogową.
– Nowoczesne metody zbierania i przetwarzania danych. 
Konferencja zgromadziła 106 uczestników – przedstawicieli środowiska 

nauki, jednostek budżetowych, firm projektowych i wykonawczych oraz in-
stytucji zajmujących się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:
-	 Adam Twardowski – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice,
-	 Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
-	 Tomasz Pałasiński – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Krakowie,
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-	 Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie,

-	 Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospo-
darczej Drogownictwa,

-	 Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa,
-	 Józefa Majerczak – Prezes Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie.
Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Przewodniczą-

ca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Beata Toporska. Podczas inauguracji 
konferencji uczczono Jubileusz 20-lecia działalności Małopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Na ręce Przewodniczącego Rady 
MOIIB - Mirosława Boryczki przekazano okolicznościowy list gratulacyjny 
oraz kosz róż. 

Głos zabiera Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Beata Toporska

Obrady konferencji toczyły się w pięciu sesjach, wygłoszono 24 referaty. 
Materiały przygotowane na konferencję zostały opublikowane w wydawnictwie 
książkowym Oddziału SITK RP w Krakowie (150 stron) i przekazane uczest-
nikom. Konferencja była platformą do zaprezentowania szerokiego spektrum 
doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie infrastruktury 
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drogowej. Tematyka obrad obejmowała nowoczesne rozwiązania techniczne 
i technologiczne oraz aspekty formalno-prawne związane z realizacją zadań 
inżynierskich.

Mirosław Boryczko – Przewodniczący MOIIB

Na konferencji omawiano wiele zagadnień zarówno naukowo-badawczych, 
jak i praktycznych, a efekty wystąpień, obrad i przeprowadzonych dyskusji 
można przedstawić w następujących grupach tematycznych: 

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

2. Wdrożenie rozwiązań prawnych, w tym zmiany w systemie waloryza-
cji wynagrodzeń wykonawców w umowach o roboty budowlane w in-
westycjach publicznych, dążących do stabilizacji rynku budowlanego 
w obliczu znacznych zmian cen materiałów budowlanych czy usług 
wobec nieprzewidywalnej sytuacji militarnej w Ukrainie.

3. W zakresie BRD należy zwiększyć nacisk na funkcje społeczne drogi 
oraz najnowsze technologie mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
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chronionych i nie chronionych uczestników ruchu drogowego, w tym 
kompozytów zamiast sztywnych materiałów.

4. Zwiększenie świadomości w środowisku zarówno projektantów, jak 
i wykonawców, a także inwestorów w zakresie stosowania technologii 
BIM i jej praktycznego zastosowania.

5. Należy dążyć do poszukiwania nowych technologii i nowych materia-
łów ekologicznych.

6. Zasadne jest kontynuowanie cyklicznych konferencji NOVDROG.

Uczestnicy obrad

Żywe dyskusje prowadzone przez uczestników zarówno w trakcie obrad 
merytorycznych, jak i w kuluarach pozwalają stwierdzić, że problematyka 
poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się w tema-
tykę konferencji. Ponadto uczestnicy mieli okazję do nawiązania ciekawych 
kontaktów oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

Konferencja zgromadziła 10 Partnerów, którzy zaprezentowali swoje osią-
gnięcia i produkty w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Podczas konferencji organizatorzy ogłosili konkurs na najciekawsze wy-
stąpienie spośród uczestników konferencji, niekwestionowanym zwycięzcą 
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konkursu został Jarosław Schabowski z firmy Alumast S.A. Za wygłoszoną 
prezentację nt.: „Era kompozytów w drogownictwie” otrzymał nagrodę oraz 
bon na roczną prenumeratę czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

Wspólne zdjęcie uczestników na sali obrad

Komitet Organizacyjny konferencji
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Wycieczka techniczna – inwestycje Miasta i Gminy Niepołomice

Głos zabiera Adam Twardowski - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy przygotowali 
również program techniczno-integracyjny. Po zakończeniu pierwszego dnia 
obrad, w sali bankietowej odbyła się uroczysta kolacja koleżeńska. W dru-
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gim dniu zorganizowano wycieczkę techniczną, której celem było zapoznanie 
się z inwestycjami zrealizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice. 
Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. ciekawie zrealizowane, wielofunkcyjne 
parkingi typu P&R w Podłężu i Woli Batorskiej. W Podłężu uczestnicy mieli 
okazję do spaceru po oddanym do użytkowania pod koniec ubiegłego roku 
ciągu pieszo-jezdnym o charakterze rynku, który prowadzi do stacji kolejowej 
i jest otoczony lokalną zabudową. Do zwiedzanych inwestycji P&R uczestnicy 
dojechali nowym ciągiem drogowym, stanowiącym połączenie Niepołomic 
z nowym węzłem autostradowym zrealizowanym przez GDDKiA.

Opracowanie:
Janina Mrowińska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego,

Anna Reszczyk – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego,
Część techniczna – Halina Rogowska – Członek Komitetu Organizacyjnego,

Zdjęcia: Halina Rogowska, Janusz Różycki, Beata Toporska

Seminarium nt.: „Nowe przepisy w Prawie o Ruchu Drogowym” 
SITK RP Oddział w Krakowie, Koło SITK w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym S.A. w Krakowie oraz MOIIB w Krakowie zorganizowały 
w dniu 29 marca 2022 r. seminarium transportowe z cyklu BRD, czyli Bez-
pieczeństwo w Ruchu Drogowym nt.: „Nowe przepisy w Prawie o Ruchu 
Drogowym”. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w biurowcu MPK 
S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3, uczestniczyło w nim 25 osób. 

Prelegentem na seminarium był Pan Krzysztof Burdak, starszy specjalista 
ds. BRD w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego, były naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego w Krakowie. Seminarium rozpoczął kol. Grzegorz Dyrkacz 
– Wiceprezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie ds. Zarządzania Przewozami, 
I Wiceprezes Oddziału SITK RP w Krakowie, który serdecznie przywitał pre-
legenta oraz wszystkich zebranych uczestników. 

Podczas seminarium omówione zostały zmiany, jakie weszły w życie w ko-
deksie drogowym. Część obrad została poświęcona nowemu taryfikatorowi za 
różnego rodzaju wykroczenia w ruchu drogowym. Temat spotkał się z dużym 
zainteresowaniem uczestników, w związku z czym Zarząd Koła podjął decyzję, 
że kolejne spotkanie o tej tematyce zostanie zorganizowane we wrześniu br. 

Opracowanie i zdjęcia: Krzysztof Francuz
Przewodniczący Koła w MPK S.A. w Krakowie
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Prelekcję wygłosił Krzysztof Burdak

Uczestnicy na sali obrad
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Od lewej: Grzegorz Dyrkacz i Krzysztof Burdak
 

Dzień Drogowca i Transportowca
W dniu 26 kwietnia 2022 roku odbyło się seminarium nt.: Dzień Drogowca 

i Transportowca. Organizatorem wydarzenia był Oddział SITK RP w Krako-
wie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Główną organizatorką seminarium 
była Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie, członek Zarządu 
Oddziału – kol. Anna Reszczyk. Spotkanie miało charakter zdalny się z wyko-
rzystaniem platformy WEBEX, udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium uczestniczyło 31 osób – przedstawicieli zarządców dróg, 
biur projektowych oraz wykonawców. W seminarium uczestniczyły: Józefa 
Majerczak – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie oraz Janina Mrowińska 
– Sekretarz Oddziału. 

Obrady otwarła kol. Anna Reszczyk, która przywitała uczestników semi-
narium i zaproszonych gości. Następnie głos zabrała Prezes Oddziału Józefa 



44 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Majerczak, która witając zebranych przypomniała, że po wznowieniu jest 
to już drugie spotkanie drogowców i transportowców, przyczyniające się do 
integracji środowiska.

Prelekcja Jacka Kołodzieja na temat historii komunikacji w Krakowie
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Prelekcja Marcina Hyły na temat ruchu rowerowego

Prelekcja Ewy Sayor na temat audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
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Pierwszą prezentację nt.: „Historia komunikacji w Krakowie” wygłosił kol. 
Jacek Kołodziej z Koła w MPK S.A. w Krakowie. Kolejną prezentację nt.: 
„Obiekty inżynierskie dla ruchu rowerowego w Polsce: sukcesy i wyzwania 
z punktu widzenia użytkownika” wygłosił Marcin Hyła ze Stowarzyszenia Mia-
sta dla Rowerów. Kol. Ewa Sayor z firmy Datum Projekt zapoznała uczestników 
z prezentacją nt.: „Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego – czy możemy 
projektować i budować bezpieczniejsze drogi”. 

Prezentacje przybliżyły uczestnikom historię transportu w Krakowie oraz 
problemy bezpieczeństwa drogowego pojawiające się dla wszystkich uczest-
ników ruchu już na etapie opracowywania dokumentacji, a także na etapie 
realizacji budowy. Podczas seminarium poruszono problemy, które często 
są pomijane w trakcie realizacji inwestycji infrastuktury drogowej i budowy 
obiektów mostowych. Wskazanie dobrych doświadczeń w tym zakresie jest 
zachętą do kompleksowego dostosowywania i dbania o wszystkich uczestników 
ruchu drogowego. 

Po wygłoszeniu wszystkich prezentacji wywiązała się ciekawa dyskusja, 
zadawano prelegentom pytania, wymieniano się poglądami.

Warto przypomnieć, że staraniem kol. Anny Reszczyk Dzień Drogowca 
i Transportowca został reaktywowany w kwietniu 2021 roku. Zorganizowane 
wówczas pierwsze po długoletniej przerwie seminarium drogowców i transpor-
towców spotkało się z entuzjastycznym odzewem środowiska. Efektem tego 
jest apel drogowców, aby organizacja Dnia Drogowca i Transportowca była 
cyklicznie kontynuowana w kolejnych latach. 

Opracowanie:
Danuta Witkowska - Sekretarz Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie 

Anna Reszczyk – Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie
Zdjęcia: archiwum Oddziału SITK RP w Krakowie

Spotkania Członków Oddziału

Wyjazd techniczno-krajoznawczy na budowę drogi ekspresowej S7 połą-
czony z przywitaniem wiosny w polskich Tatrach – “Wiosenne krokusy V”

W dniu 23 kwietnia 2022 roku Członkowie Oddziału SITK RP w Krakowie 
oraz jego sympatycy uczestniczyli w pierwszym w tym roku wyjeździe tech-
niczno-krajoznawczym organizowanym przez SITK RP Oddział w Krakowie, 
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Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Małopolską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie. 

Uczestnicy na budowie trasy S7

Przed schroniskiem PTTK na Hali Ornak
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Wczesnym rankiem uczestnicy wyjazdu wyruszyli w stronę Zakopanego na 
budowę odcinka drogi S7. W czasie podróży kol. Beata Toporska przedstawiła 
plan wyjazdu oraz przekazała informację o przebiegu planowanej górskiej 
wycieczki. 

Pierwszym punktem wyprawy była budowa II odcinka drogi S7 Lubień – 
Rabka na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 
724+220 wraz z budową tunelu. Generalnym Wykonawcą tego odcinka jest 
włoska firma Webuild (dawniej Astaldi S.p.A.), a roboty na tym odcinku mają 
zakończyć się jeszcze w tym roku. Zakres prac obejmuje m.in.

– budowę odcinka tunelowego drogi klasy S o długości ok. 3,0 km z dwu-
komorowym tunelem długości ok. 2,06 km (obiekt nr 17), z awaryjny-
mi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infra-
strukturą wraz z wyposażeniem technicznym, 

– wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warun-
ków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie sta-
teczności nasypów i skarp, 

– budowę murów oporowych, dróg dojazdowych, urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu oraz stałej organizacji ruchu, 

– budowę i przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, 
sieci i urządzeń energetycznych oraz budowę oświetlenia.

Podczas wizyty na placu budowy uczestnicy mogli zapoznać się z zakresem 
wykonywanych prac i ich postępem, technologią wykonywanych robót, jak 
również z trudnościami napotkanymi podczas prowadzonych robót, co zostało 
przedstawione przez Kierownika Robót. 

Po zakończeniu wizyty na budowie uczestnicy wyruszyli w dalszą drogę 
w kierunku stolicy polskich Tatr, w poszukiwaniu wiosennych krokusów. Celem 
tegorocznej wyprawy była Dolina Kościeliska. Wędrówkę rozpoczęto z miej-
scowości Kiry, skąd po około dwugodzinnej wędrówce uczestnicy dotarli do 
schroniska Ornak. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do spędzenia wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. Po powrocie do Kir uczestnicy zatrzymali się 
w przydrożnej gospodzie, gdzie przy posiłku dzielili się wrażeniami z bogatego 
w wydarzenia dnia, snując plany na kolejne wyprawy.

Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska 
Przewodnicząca Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.
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Wyjazd techniczny na nowy odcinek drogi ekspresowej S7 Szczepanowice 
- Widoma połączony ze zwiedzaniem Pałacu Mirów w Książu Wielkim 

Wyjazd techniczny na nowy odcinek drogi ekspresowej S7 połączony 
ze zwiedzaniem Pałacu Mirów w Książu Wielkim odbył się w dniu 20 maja 
2022 r. Organizatorem wyjazdu był Oddział SITK RP w Krakowie oraz Koło 
w GDDKiA Rejon Kraków, uczestniczyło w nim 19 osób. Pierwszym punktem 
program było zwiedzanie Pałacu Mirów, po którym uczestników oprowadził 
Dyrektor Stowarzyszenia „Mirów” w Książu Wielkim. Pałac został zaprojek-
towany i zbudowany w latach 1585-1595 wg projektu włoskiego architekta 
Santiego Gucciego. Zleceniodawcą był biskup krakowski Piotr Myszkowski, 
po jego śmierci pałac dziedziczyli kolejno jego brat Zygmunt, a później jego 
spadkobiercy. Ostatnimi właścicielami Pałacu byli Wielkopolscy. 

W tym czasie pałac był w znaczącej części zdobiony marmurami, z których 
wykonane były posadzki, portale, kominki. Ten marmurowy wystrój był wspo-
mniany jeszcze w XIX wieku. Do dziś, poza pięknymi drewnianymi stropami, 
nie pozostało nic z dawnego wystroju. Pałac był zamieszkały do 1945 roku, a po 
roku 1949 został wyremontowany po zniszczeniach wojennych, aktualnie jest 
użytkowany jako obiekt szkolny. Ponadto w kompleksie pałacowym znajdują 
się budynki dawnej biblioteki i kaplicy. W kaplicy okazjonalnie odbywają się 
nabożeństwa, a w jej pomieszczeniach zgromadzono domowe sprzęty użytko-
wane w dawnych czasach.

Po zakończeniu części turystycznej uczestnicy udali się pod obiekt E-02 
– estakadę drogową w ciągu drogi S7 nad koleją relacji Warszawa-Kraków, 
rzeką Szreniawą i drogami lokalnymi. Po obiekcie oprowadzał kierownik robót 
mostowych z firmy Mota – Engil. Przekazał on ciekawe informacje techniczne 
w zakresie technologii budowy obiektu, który zaprojektowano jako wieloprzę-
słowy ustrój belkowy o przekroju skrzynkowym. Posadowienie obiektu prze-
widziano jako pośrednie na wbijanych żelbetowych palach prefabrykowanych 
o przekroju 40x40 cm. Wiadukt został zrealizowany w technologii nasuwania 
podłużnego. Szerokość ustroju nośnego każdego obiektu (jezdnia lewa i jezdnia 
prawa) wynosi 16,45 m, w tym jezdnie po 3 pasy ruchu (po 3,5 m). Długość cał-
kowita obiektu z podporami wynosi: 704,04 m jezdnia lewa i 711,46 m jezdnia 
prawa. Najdłuższe przęsła mają długość 57 m. Wykonawca zrealizował obiekt 
na poziomie konstrukcji nośnej w ciągu obu jezdni w bardzo krótkim czasie, 
tj. od kwietnia do listopada 2020 roku, a droga została oddana do użytkowania 
w dniu 4 października 2021 roku.
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Po wizji w terenie uczestnicy udali się na obwód drogowy Wielki Dół, gdzie 
zapoznali się z funkcją obwodu drogowego, obejrzano magazyn soli z wytwór-
nią solanki, zapoznano się z funkcjami, jakie pełnią pomieszczenia budynku 
obwodu drogowego. Następnie Wykonawca Robót Mota Engil – Kierownik 
Robót Mostowych oraz Inżynier Kontraktu przedstawili prezentację wizualną 
budowy z informacjami technicznymi o budowie drogi S7 odcinek II - Szcze-
panowice – Widoma. Długość całego odcinka zrealizowanej drogi S7 od węzła 
Szczepanowice do węzła Widoma wynosi 13,1 km. W ramach inwestycji zostały 
wykonane dwa węzły drogowe – Szczepanowice i Widoma. Przebudowano 
i rozbudowano istniejące drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i drogę krajo-
wą DK7, wybudowano drogi dojazdowe. Wykonano 18 obiektów inżynierskich, 
obwód drogowy w miejscowości Wielki Dół. Przebudowano i zrealizowano 
nowe odcinki sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanaliza-
cyjnych i elementy odwodnienia, bezpieczeństwa ruchu oraz elementy ochrony 
środowiska, takie jak urządzenia podczyszczające wody opadowe, przejścia 
dla zwierząt, ogrodzenie drogi i zieleń.

Po zakończeniu obu części wyprawy uczestnicy integrowali się przy ciepłym 
posiłku i kawie z sernikiem, a następnie udali się w drogę powrotną do Krakowa.

Pałac „Mirów” w Książu Wielkim
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Uczestnicy wyjazdu na tle kaplicy będącej częścią zespołu pałacowego

Mapa trasy S7 i widok budowanej drogi z góry
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Pod estakadą w ciągu S7 odcinek Szczepanowice-Widoma
         

Wiata na sól na obwodzie drogowym przy S7 w miejscowości Wielki Dół

Opracowanie: 
Halina Rogowska - Przewodnicząca Koła w GDDKiA Rejon Kraków

Zdjęcia: Zbiory własne GDDKiA oraz Halina Rogowska
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Wyjazd techniczno-integracyjny do Kopalni Guido – Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu

W dniu 21 maja 2022 r. Oddział SITK RP w Krakowie i Koło działąjące 
w PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie zorganizowały wyjazd techniczno-integracyjny 
do Kopalni Guido w Zabrzu. Spośród dostępnych opcji zwiedzania wybrano 
trasę o nazwie Mroki kopalni. Jest to wyprawa w najgłębsze i najbardziej surowe 
rejony Kopalni Guido, gdzie na głębokości 355 m znajduje się ostatnia czynna 
ściana wydobywcza, eksploatowana w drugiej połowie XX wieku. 

Kopalnia Guido

Uczestnicy zobaczyli kopalnię węglową zachowaną w takim stanie, w jakim 
ponad dwadzieścia lat temu zostawili ją górnicy. Przewodnik opowiadał cie-
kawe historie związane z wydobywaniem węgla i pracą górników pod ziemią. 
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Można było dowiedzieć się, ile wysiłku trzeba włożyć w fedrunek prowadzony 
w ciemności i zapyleniu. Punktem kulminacyjnym trasy na poziomie 355 jest 
ciasne przejście przez ponad stumetrową ścianę węglową o sporym nachyleniu. 
Strop w tym miejscu podtrzymują gęsto rozstawione stojaki Valent, na Śląsku 
popularnie zwane walenciokami. Pokład węgla znajduje się tu na wyciągnięcie 
ręki. Historycznie jest to ostatnie miejsce fedrunku w Kopalni Guido. Po wyj-
ściu ze ściany wydobywczej przechodzi się stromym upadem prowadzącym 
w płytsze rejony kopalni. Z poziomu 355 uczestnicy przeszli do stacji osobowej 
górniczej kolejki podwieszanej, która zawiozła ich do szoli.

Po zakończeniu tej fascynującej przygody, uczestnicy udali się do pobliskiej 
naleśnikarni, gdzie przy posiłku dalej rozmawiali i dyskutowali na tematy 
związane z kopalnią, dzieląc się spostrzeżeniami i wrażeniami z wycieczki.

Opracowanie i zdjęcia: 
Barbara Bysiewicz - Przewodnicząca Koła 

w PNUIK Kraków Sp. z o.o. 

Zwiedzanie kopalni
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Przejazd górniczą kolejką podwieszaną

Prelekcje z cyklu „O mostach po kolei”
Kolejne prelekcje z cyklu „O mostach po kolei”, których organizatorem jest 

kol. Jerzy Hydzik (Przewodniczący KKMHiZT) odbyły się w dniach 4 stycznia, 
1 lutego, 1 marca i 5 maja 2022 roku. Prelekcje kontynuowane były hybrydowo, 
odbywały się w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 w Krakowie, były 
też transmitowane online na platformie WEBEX, dzięki czemu możliwy był 
udział większej ilości osób. 

Każda z prelekcji przygotowanej przez kol. Jerzego Hydzika to fascynyją-
ca podróż w czasie, przypomnienie ciekawych, często mało znanych faktów 
i wydarzeń z bogatej historii budowy i eksploatacji technicznych obiektów 
transportowych – tych historycznych, ale też i współczesnych. Prelekcje cieszą 
się dużą popularnością, są wzbogacone pięknymi historycznymi zdjęciami 
pobudzającymi wyobraźnię słuchaczy. 

 Zdjęcie: archiwum Oddziału SITK RP w Krakowie
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Uczestnicy podczas prelekcji wygłaszanej przez kol. Jerzego Hydzika

Przyjęcia i skreślenia Członków Oddziału

W okresie 01.01.2022 r. – 31.05.2022 r. do Oddziału przyjęto nowych 
członków: Jana Podkopacza, Pawła Walaska, Agnieszkę Tucharz, Liliannę 
Jakiel i Tomasza Grabowskiego do Koła w MPK S.A. w Krakowie, Łukasza 
Kwapienia do Krakowskiego Koła Kolejarzy, Adama Siwca, Aleksandrę 
Szeligę i Michała Szeligę do Koła w PNUIK Kraków Sp. z o.o., Sławomira 
Beneta, Jarosława Dębskiego i Arkadiusza Kozuba do Koła w Zespole Szkół 
nr 1 w Krakowie, a także Annę Papis i Justynę Janosz-Marczyńską do Koła 
w GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Kraków.

Ponadto kol. Krzysztof Francuz przeniósł się z Koła przy Politechnice Kra-
kowskiej do Koła w MPK S.A. w Krakowie, kol. Mirosław Koterbicki przeniósł 
się z Koła przy Politechnice Krakowskiej do Koła w PNUIK w Krakowie, a kol. 
Paweł Szlachta z Krakowskiego Koła Kolejarzy do Koła w PNUIK Kraków.
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W tym okresie skreślono z listy członków: Romana Kamińskiego, Stanisława 
Pletnię, Stefanię Rusek i Pawła Piecucha z Koła GDDKiA Oddział w Krakowie 
Rejon Kraków, Grażynę Pietrzyk z Koła Seniorów, Danutę Kmitę oraz Barbarę 
Kruczek z Koła w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, Jerzego Haszczyńskie-
go i Zdzisława Kondrata z Koła GDDKiA Oddział w Krakowie,  Elżbietę 
Ruczkowską i Andrzeja Bożka z koła JPL PROJECT Sp. z o.o. oraz Sonię 
Pałaszewską-Gąsiorek z Koła w Politechnice Krakowskiej. Z listy członków 
Oddziału skreślono również zmarłego Kolegę Emila Onderkę – wieloletniego 
Przewodniczącego Koła w JPL PROJECT Sp. z o.o.

Oddział SITK w Krakowie producentem własnej 
energii elektrycznej

W dniu 21 lutego 2022 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 
wykonano prace związane z montażem kompletnej mikroinstalacji fotowolta-
icznej. Realizację usługi powierzono profesjonalnej firmie legitymującej się 
dużym doświadczeniem. Zakres wykonanych prac obejmował: dostawę urzą-
dzeń, montaż, podłączenie do sieci energetycznej, uruchomienie i podstawowy 
instruktaż  obsługi oraz zgłoszenie instalacji do TAURON. 

Zainstalowany zestaw fotowoltaiczny składa się z 12 sztuk modułów fo-
towoltaicznych DAH Solar DHM-60X10 450W o łącznej mocy systemu 5,4 
kWp, zamontowanych na południowej połaci dachu budynku oraz inwertera 
trójfazowego Solax X3-4.0 T-D.

Zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej pozwoli na obniżenie kosztów 
energii elektrycznej, co w sytuacji podwyżek cen energii pozwoli zredukować 
bardzo wysokie opłaty za prąd. Kolejnym plusem jest to, że dbamy o środowisko 
naturalne. Produkowanie własnej, czystej energii to działanie proekologiczne, 
warto już teraz zadbać o zdrowie przyszłych pokoleń.

Opracowanie: Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału
Zdjęcia: Dariusz Więch

Archiwum Medom Energy Sp. z o.o.
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Panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu budynku siedziby Oddziału
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach 

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 01.01.2022 r. 
– 31.05.2022 r. uczestniczyło w 8 przetargach:
Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 

przetargu

1 Sporządzenie operatu wyceny szacunkowej 
32 sztuk maszyn PNUIK Sp. z o.o. wygrany luty

2 Opinia weryfikująca warianty przebiegu 
służebności drogi koniecznej Saveinvest Sp. z o.o. wygrany luty

3 Analiza kosztów użytkowania i eksploatacji 
taksówki osobowej Urząd Miasta Krakowa brak 

odpowiedzi marzec

4

Wycena operatu szacunkowego ustalającego 
szacunkową wartość rynkową 2 szt. 
staroużytecznych silników spalinowych 
PD1M oraz prądnic głównych GP-300B 
zdemontowanych z lokomotyw TEM2

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa 

Sp. z o.o.
wygrany kwiecień

5 Wycena szacunkowa 2 szt. wagonów 
towarowych wycofanych z eksploatacji PKP Cargo S.A. wygrany kwiecień

6 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny 
lokomotywy BR231-063 oraz BR231-070

„Rosiński Logistics” 
Filip Rosiński wygrany maj

7 Wycena lokomotywy SM42-2126 LAUDE wygrany maj

8 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny 
lokomotywy BR232-583

„Rosiński Logistics” 
Filip Rosiński wygrany maj

Zawarte umowy

W okresie 01.01.2022 r. – 31.05.2022 r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało 6 umów z zakresu kolejnictwa:

Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 
tematu

1 Sporządzenie operatu wyceny szacunkowej 32 sztuk maszyn PNUIK Sp. z o.o. A.Mutka
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2

Wycena operatu szacunkowego ustalającego szacunkową 
wartość rynkową 2 szt. staroużytecznych silników 
spalinowych PD1M oraz prądnic głównych GP-300B 
zdemontowanych z lokomotyw TEM2

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Sp. 

z o .o .
A.Mutka

3 Wycena szacunkowa 2 szt. wagonów towarowych 
wycofanych z eksploatacji PKP Cargo S.A. A.Mutka

4 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny lokomotywy 
BR231-063 oraz BR231-070

„Rosiński Logistics” 
Filip Rosiński A.Mutka

5 Wycena lokomotywy SM42-2126 LAUDE A.Mutka

6 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny lokomotywy 
BR232-583

„Rosiński Logistics” 
Filip Rosiński A.Mutka

oraz 1 umowę z zakresu drogownictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1 Opinia weryfikująca warianty przebiegu służebności drogi 
koniecznej Saveinvest Sp. z o.o. A.Reszczyk

Opracowanie: Anna Karpierz
Biuro Oddziału

Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 
W okresie 01.01.2022 r. – 31.05.2022 r. Oddział zorganizował jedną edycję 

kursu przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym w dniach 09 – 13 maja 2022 roku; w kursie uczest-
niczyło 5 osób.

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

 
Opracowanie: Janina Mrowińska –  Sekretarz Oddziału

Sekretarz Kursów dla przewoźników drogowych 
na certyfikat kompetencji zawodowych
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Z życia całego SITK RP
XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 
Polskiej

W dniach 19 - 21 maja 2022 roku w Siczkach k.Radomia odbył się XXXIII 
Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komu-
nikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie reprezentowany był na 
Zjeździe przez delegację w składzie: Józefa Majerczak (Prezes Oddziału) prof. 
Wiesław Starowicz (Prezes Honorowy Stowarzyszenia i Oddziału w Krakowie), 
Mariusz Szałkowski (Członek Zarządu Oddziału i jednocześnie Wiceprezes Sto-
warzyszenia), Grzegorz Dyrkacz, Zbigniew Marzec, Beata Toporska (delegaci 
wybrani na Zjazd), Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik (Członkowie Honorowi) 
oraz Janina Mrowińska i Anna Reszczyk (kandydatki na Członków Honoro-
wych Stowarzyszenia).

W czasie trwania obrad Zjazdu delegaci podsumowali działalność Stowarzy-
szenia w minionej kadencji, uchwalili nowelizację Statutu oraz wybrali władze 
Stowarzyszenia na kolejną kadencję 2022-2026. Prezesem Stowarzyszenia 
został wybrany dr inż. Jacek Paś z Oddziału SITK w Warszawie.

Do władz Stowarzyszenia weszli również członkowie naszego Oddziału. 
Członkami Zarządu Krajowego zostali: Mariusz Szałkowski i Beata Toporska, 
Zastępcą Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej został Grzegorz Dyrkacz, 
a Członkiem Krajowego Sądu Arbitrażowego kol. Marek Błeszyński. W skład 
Zarządu Krajowego wchodzi również prof. Wiesław Starowicz – Prezes Hono-
rowy SITK RP. Prezes Józefa Majerczak została Przewodniczącą Rady Krajowej 
SITK RP na kolejne dwa lata.

Zjazd nadał godność Członka Honorowego SITK 21 zasłużonym działaczom 
Stowarzyszenia z całej Polski. Godnością tą zostały uhonorowane również kol. 
Janina Mrowińska i Anna Reszczyk z Oddziału w Krakowie.

Podczas Zjazdu wręczono nagrody laureatom konkursu „ERNEST” za 
działalność w 2021 roku. Nasz Oddział zdobył ERNESTY aż w 5 kategoriach. 
Laureatem nagrody w kategorii najaktywniejszy kolejarz została Józefa Ma-
jerczak, w kategorii najaktywniejszy transportowiec – Grzegorz Dyrkacz a w 
kategorii najaktywniejszy drogowiec – Anna Reszczyk . Koło w Mota-Engil 
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Central Europe S.A. uzyskało ERNESTA w kategorii najaktywniejsze Koło, 
a Oddział SITK RP w Krakowie uzyskał nagrodę ERNEST dla najaktywniej-
szego Oddziału SITK RP.

Kolejną uroczystością było wręczenie Medalu im. Henryka Komorowskiego. 
Tym zaszczytnym wyróżnieniem został uhonorowany kol. Marek Błeszyński 
z naszego Oddziału.

Wszystkim członkom Oddziału odznaczonym i nagrodzonym, jak również 
tym, którzy weszli do władz krajowych SITK RP serdecznie gratulujemy!

Opracowanie: 
Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Zdjęcia: Jerzy Mietliński – Oddział SITK RP w Białymstoku,
Beata Toporska – Wiceprezes ds. drogownictwa 

Oddziału SITK RP w Krakowie 

Głos zabiera Prezes Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Profesor 
Wiesław Starowicz
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Głos zabieria Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Józefa Majerczak

Anna Reszczyk – z dyplomem nadania godności 
Członka Honorowego SITK RP

Janina Mrowińska odbiera godność 
Członka Honorowego SITK RP
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Pięć Statuetek Ernesta 2021 dla Oddziału SITK w Krakowie, a w tle piękne motto obrazujące ideały Stowarzyszenia

Laureaci nagrody Ernest 2021 z Oddziału w Krakowie ze statuetkami
Pierwszy z lewej – Marek Błeszyński odznaczony Medalem im. Henryka Komorowskiego
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Marek Błeszyński wręcza karykatury swojego autorstwa

Wspólne zdjęcie uczestników XXXIII Zjazdu
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Wspólne pamiątkowe zdjęcie nowo wybranych władz Stowarzyszenia na kadencję 2022-2026

Uczestnicy Zjazdu na wycieczce krajoznawczej
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Rozmaitości

Jubileusz 70-lecia Instytutu Kolejnictwa

W dniu 15 marca 2022 roku w Warszawie odbyła się Jubileuszowa Konferen-
cja Naukowa zorganizowana z okazji 70-lecia Instytutu Kolejnictwa. Podczas 
konferencji przedstawiony został dorobek oraz zadania Instytutu na tle naj-
nowszych kierunków badań w zakresie infrastruktury oraz taboru szynowego.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Infrastruk-
tury, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 
Przewodniczącego Komitetu Transportu PAN, Organizacji Współpracy Kolei 
OSJD, Międzynarodowego Związku Kolei UIC oraz Rady Głównej Instytutów 
Badawczych.

Obchody Jubileuszu 70-lecia Instytutu Kolejnictwa
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Dyrektor Andrzej Massel ze Statuetką „Złoty Smok”

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Oddziału SITK RP w Krakowie: 
Prezes Oddziału Józefa Majerczak oraz Wiceprezes ds. Kolejnictwa Zbigniew 
Marzec. Na ręce Dyrektora Instytutu Kolejnictwa dr hab. inż. Andrzeja Massela 
złożyli serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 70-lecia i wręczyli Statuetkę 
Oddziału SITK RP w Krakowie „Złoty Smok” z dedykacją: 

Gratulując Jubileuszu 70-lecia Instytutu Kolejnictwa
Oddział SITK RP w Krakowie przyznaje statuetkę

„ZŁOTY SMOK”
w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie merytoryczne

organizowanych przez Oddział Konferencji Naukowo-Technicznych

Zdjęcia: zasoby Instututu Kolejnictwa
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Koncert charytatywny KR FSNT NOT

W dniu 15 maja br. Krakowska Rada FSNT NOT w Krakowie wraz z Ma-
łopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie zorganizowała 
koncert charytatywny dla Ukrainy pn.: „Razem”. Koncert odbył się na dzie-
dzińcu Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 15. 

Podczas koncertu swój repertuar zaprezentowała absolwentka Akademii 
Muzycznej w Krakowie Sylwia Frączek z Zespołem, a koncert prowadził aktor 
Teatru Bagatela – Krzysztof Bochenek. Dla uczestników koncertu przewidziano 
szereg ciekawych, różnorodnych atrakcji, a zbiórkę funduszy na pomoc Ukrainie 
przeprowadziło Centrum Wolontariatu w Podolanach.

Nasz Oddział wsparł finansowo organizację wydarzenia uzyskując tytuł 
Partnera Wydarzenia.
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Z żałobnej karty

Kolega Emil Onderka

Emil Onderka – młody inżynier u progu kariery 

Z głębokim smutkiem informujemy, że z naszego grona odszedł Kolega 
Emil Onderka, wieloletni członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Przewodniczący Koła w JPL Pro-
ject Sp. z o.o. 

Kolega Emil Onderka urodził się 10 maja 1945 roku. Ukończył szkołę za-
wodową, następnie odbył służbę wojskową pracując jako szeregowy w sztabie. 
Ukończył technikum, a następnie studia na Akademii Górniczo – Hutniczej 
z bardzo dobrym wynikiem. Po studiach podjął pracę jako projektant sieci trak-
cyjnej w biurze projektów kolejowych w Krakowie przy ul. Mogilskiej. W roku 
1980 wyjechał do USA, po powrocie do kraju w roku 1981 wrócił do pracy do 
biura projektów i w czasie przekształceń w gospodarce został dyrektorem biura. 
Następnie rozpoczął pracę w firmie Aleksander Gibb i stworzył nowe biuro 
projektów kolejowych w Krakowie. Firmę później kupiła firma Jacobs, ale kol. 
Onderka wraz ze wspólnikami wykupili udziały w firmie Jacobs i otworzyli 
firmę JPL PROJECT Sp. z o.o. Kolega Emil Onderka był członkiem naszego 
Stowarzyszenia, pełnił funkcję Przewodniczącego Koła w JPL Project Sp. z o.o. 

Uroczystości pogrzebowe Kolegi Emila Onderki odbyły się w dniu 25 stycz-
nia 2022 roku na Cmentarzu Rakowickim, żegnała Go Rodzina i Przyjaciele.

Zdjęcie: archiwum Rodziny Onderków


