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Plan pracy 

Zarządu Oddziału SITK RP w Warszawie 

na kadencję 2022-2026 

 

1. Działalność statutowa: 

 

1.1. Propagowanie celów Stowarzyszenia wśród różnorodnych środowisk, 

współpraca z nimi, a w szczególności uczelniami wyższymi i szkołami średnimi 

oraz zakładami pracy - firmami, wskazując na możliwość integracji środowisk 

wokół zagadnień komunikacji i transportu. 

1.2. Zabieganie w interesie społecznym o poprawę jakości usług i ich 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym i transporcie oraz o rozwój infrastruktury i jej 

należyte utrzymanie, propagując osiągnięcia osób i firm realizujących ten cel. 

1.3. Zabieganie o zadowolenie i korzyści dla własnych członków oraz dążenie 

do wynagradza za ich osiągnięcia. 

1.4. Dbałość o rozwój Stowarzyszenia poprzez działania na rzecz naboru nowych 

członków. 

1.5. Wykorzystywanie do realizacji celów statutowych efekty działalności odpłatnej - 

gospodarczej rzeczoznawców i szkoleniowej oraz konferencyjno-seminaryjnej. 

 

2. Planowane działania realizujące cele prowadzone przez Zarząd Oddziału 

Kluby, i Koła oraz Sekcje. 

 

Konferencje i seminaria: 

2.1. Dążenie do reaktywowania Forum Aglomeracyjnego, dyskusyjnego w ramach 

współpracy z m. st. Warszawa. 

2.2. Działania ukierunkowane na nawiązanie współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim celem próby wypracowania wspólnego projektu w oparciu 

o cele statutowe. 

2.3. Działalność ukierunkowana na organizację lub współorganizację z Kołami oraz 

Klubami konferencji naukowych, technicznych i innych wydarzeń dla środowiska: 

2.3.1. przyjęto 2 z dziedziny spawalnictwa drogi kolejowej (2022 i 2025), 

2.3.2. przyjęto 2 z dziedziny diagnostyki szynowej (2023 i 2026), 

2.3.3. z dziedziny transportu aglomeracyjnego w Warszawie i na Mazowszu. 

2.4. Seminarium o problematyce transportowej z okazji 80 rocznicy Oddziału 

w 2026 r. 

2.5. inicjatywy seminaryjno-konferencyjne, integracyjne na szczeblu Klubów i Sekcji, 

w tym udziały członków SITK RP w przedsięwzięciach zewnętrznych (po za 

Oddziałem w Warszawie). 
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Szkolenia i usługi szkoleniowe 

2.6. Szkolenia oferowane przez Ośrodek Szkolenia Oddziału. 

2.7. Intensyfikowanie działań Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych, 

w tym szkoleniowe i konsultingowe. 

2.8. Dążenie do współpracy z Mazowiecką Izbą Okręgową Izbą Inżynierów 

Budownictwa. 

Konkursy: 

2.9. Kontynuacja Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny transportu oraz wsparcie 

konkursu na Wydziale Inżynierii Lądowej. 

2.10. Kontynuacja konkursu osiągnięć w szczególności zawodowych, finalizowanego 

oddziałową, symboliczną nagrodą indywidulaną i zespołową (Trylinka). 

Starania na rzecz usprawniających transport i jego bezpieczeństwo regulacji 

prawnych: 

2.11. Działania na rzecz postępu technicznego w branżach transportowych (poprzez 

opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń) oraz poprawy warunków pracy 

inżynierów inicjatyw ukierunkowanych na zmiany w PZP – nadążającymi 

za zmianami technologii czy uwarunkowań na rynku pracy, usług i szeroko 

rozumianych materiałów budowlanych. 

 

3. Działania ukierunkowane na rzecz członków 

 

3.1. Wspieranie finansowe działań kół/klubów na zasadach określonych 

w Regulaminie Pracy. 

3.2. Bieżąca aktualizacja strony internetowej Oddziału (www.sitk.waw.pl). 

3.3. Wspieranie lub/i organizacja imprez oraz wycieczek technicznych 

organizowanych przez Oddział, Kluby i Sekcje (przesłanką jest zainteresowanie). 

 

4. Uwarunkowania realizacji planu 

 

4.1. Uzyskanie środków z sprzedaży usług oraz organizowanych konferencji. 

4.2. Pozyskanie partnerów / członków wspierających dla podejmowanych inicjatyw 

konferencyjnych i szkoleniowych. 

4.3. W/w warunki powodują konieczność analizy i weryfikacji planu po każdym 

kolejnym roku kadencji. 


