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Spotkanie świąteczne w 2011 r.

W dniu 12 grudnia 2011r. w Domu Technika NOT w Sali „C” odbyło się spotkanie 
świąteczne Zarządu OW SIMP z prezesami kół, sekcji, klubów, towarzystw, 

członkami honorowymi OW SIMP i zaproszonymi gośćmi. Spotkanie minęło 
w miłej koleżeńskiej atmosferze. 

Uczestnicy spotkania świątecznego

Prezes Kol. D. Raczkowski omówił działalność stowarzyszeniową w roku 2011
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Wszystkim Członkom i Sympatykom SIMP
Miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

Szczęśliwego i pomyślnego Nowego 2013 Roku jak i dalszej 
aktywnej działalności na rzecz Oddziału życzy w imieniu 

Zarządu i własnym Prezes OW SIMP

Z życia Oddziału Warszawskiego
od 10 stycznia do 17 grudnia 2012 r.

10.01.2012 r.  Odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez prezesa OW SIMP Kol. 
Dariusza Raczkowskiego Komitetu Organizacyjnego II Warszawskich Dni 
Techniki.

20.01.2012 r. Seminarium OW SIMP na temat Prawa Energetycznego. W gmachu NOT 
w Warszawie odbyło się seminarium i warsztaty zawodowe dla Komisji 
Kwalifi kacyjnych (energetycznych) na temat nowelizacji Prawa Energetycz-
nego. Organizatorem imprezy był Oddział Warszawski SIMP przy udziale 
komisji kwalifi kacyjnej nr 614 działającej przy Oddziale.

06.02.2012 r. dyrektor CIR kol. Andrzej Świerczyński podpisał umowę o współpracy 
z prezesem Zakładu Usług Technicznych RS NOT kol. Ryszardem Marciń-
czakiem. 

13.02.2012 r. Z inicjatywy kol. Edwarda Pietrzaka, przewodniczącego Klubu Pracowni-
ków i Przyjaciół FSO przy OW SIMP odbyło się spotkanie z Prezesem FSNT 
NOT kol. Ewą Mankiewicz-Cudny. W spotkaniu wziął udział prezes OW 
SIMP. Tematem spotkania była organizacja w Warszawie „MUZEUM MO-
TORYZACJI”. Inicjatywa spotkała się z dużą życzliwością kol. Prezes, która 
obiecała wsparcie tego pomysłu.

29.02.2012 r. odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego II WDT. Przewodniczą-
cy Komitetu Kol. Dariusz Raczkowski poinformował, że w ramach dzia-
łań i przygotowań do II WDT uzyskaliśmy od Wojewody Mazowieckiego 
Pan Jacka Kozłowskiego oraz Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkie-
wicz- Waltz zgodę na objęcie imprezy patronatem honorowym. Odbył 
również spotkanie z polskim kosmonautą generałem Mirosławem Her-
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maszewskim, z którym uzgodnił jego wystąpienie w II WDT. Referat gen.
M.Hermaszewskiego będzie referatem wiodącym.

19.03.2012 r. Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów Pan Waldemar Pawlak 
przysłał pismo informujące o objęciu patronatem honorowym II. War-
szawskich Dni Techniki.

19.03.2012 r. Odbyło się posiedzenie Zarządu OW SIMP, na którym: – podjęto uchwa-
łę o zatwierdzeniu „Bilansu Finansowego za rok 2011”, – omówiono i za-
twierdzono „Plan Finansowy na rok 2012”, – omówiono sprawy organiza-
cyjne II Warszawskich Dni Techniki, – przedstawiono aktualną strukturę 
organizacyjną OW.

21.03.2012 r. W ramach Forum Inżynierskiego SIMP organizowanego przez Koło Te-
renowe , w sali „C” WDT NOT odbyło się spotkanie z Panem inż. Jerzym 
Bilewiczem – Z-cą Głównego Inspektora Nadzoru nt. „Stadion Narodo-
wy w Warszawie – nowe technologie, materiały i metody koordynacji 
prac – efekt – szybkie tempo budowy”.

30.03.2012 r. Kol. Dariusz Raczkowski wziął udział w spotkaniu kierownictwa SIMP z Pre-
zesami Oddziałów , które odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT. 
Podczas spotkania oceny stanu organizacyjnego i merytorycznego Stowa-
rzyszenia dokonał Prezes ZG SIMP, kol. A. Ciszewski między innymi poinfor-
mował, że na dzień 31.12.2011 r. wg ewidencji członków SIMP liczył 9464 
osoby; w ciągu ostatniego roku przybyło 140 członków, z czego w samej 
Warszawie 51. Wzrosła liczba kół o 16. Wystąpił natomiast spadek przyjęć 
do SIMP młodych członków w wieku do 40 lat.

31.03.2012 r. W Centrum Konferencyjnym „KOARA EXPO” odbyła się uroczystość z oka-
zji XIX rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Ze strony Od-
działu Warszawskiego SIMP w uroczystości uczestniczyli kol.: kol. T. Kurcyk, 
E. Misterski, Cz. Książek, T. Turek, L. Adamski, Z. Anisimowicz, St. Mączyń-
ski. Prezes OW SIMP Kol. Dariusz Raczkowski, który również brał udział 
w spotkaniu poinformował zebranych o minionych I. Warszawskich Dniach 
Techniki pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro” oraz o pla-
nowanych na październik b.r. II WDT.

02.04.2012 r. I Warszawskie Dni Techniki zostały zgłoszone do konkursu o Najlepszą 
Warszawską Inicjatywę Pozarządową S3KTOR. Wszystkim, którzy poparli 
nasze zgłoszenie w konkursie serdecznie dziękujemy!

25.04.2012 r. W ramach Forum Inżynierskiego SIMP Koła Terenowego odbyło się w sali 
„C” WDT NOT spotkanie na temat” Samoloty dyspozycyjne rządu RP, kra-
jowa infrastruktura i potrzeby strategicznego transportu powietrznego” 
Temat ten został omówiony przez zaproszonych Gości – doradcę Zarządu 
BUMAR S.A. p. inż. Tomasza Berezowskiego i p. inż. Bogdana Papisa.

25.04.2012 r. Klub Pracowników i Przyjaciół FSO przy OW SIMP wystąpił do Zastępcy 
Prezydenta Warszawy, pana Jacka Wojciechowicza z inicjatywą znalezienia 
lokalizacji dla Muzeum Motoryzacji w Warszawie. Wniosek poparli: JM. 
Rektor Politechniki Warszawskiej, Prezes FSNT NOT, Prezes OW SIMP, Pre-
zes PZMot i Prezes Automobilklubu Polski.

26.04.2012 r. W Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji 85-lecia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Referat okolicznościo-
wy wygłosił dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny 
(członek SIMP). Wśród zaproszonych gości obecni byli:
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 – prezes FSNT NOT kol. Ewa Mankiewicz-Cudny,
 – prezes ZG SIMP kol. Andrzej Ciszewski,
 – prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski.
 Wielu pracowników IMP zostało odznaczonych medalami, a wśród nich 

członek naszego Zarządu OW SIMP, kol. Tomasz Babul (Srebrny Krzyż Za-
sługi). Gratulujemy!

14.05.2012 r. Prezes Dariusz Raczkowski wręczył nominację Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki nowym członkom Komisji Kwalifi kacyjnej nr 614 oraz sekreta-
rzowi Komisji kol. Tadeuszowi Muszyńskiemu. Gratulujemy.

23.05.2012 r. Odbyło się kolejne spotkanie Forum Inżynierskiego SIMP, zorganizowane 
przez Koło Terenowe i Zarząd OW SIMP tematem którego była „Działal-
ność innowacyjna i nowatorska w OW SIMP”. Prelegentami byli:
– kol. Dariusz Kwiecień (Bumar Elektronika S.A.) „Wojskowe wykrywacze 

metali”,
– kol. Wiesław Krzymień (Instytut Lotnictwa) „Wiatrakowiec – nowy śro-

dek transportu powietrznego”.
 Oprócz stałych uczestników spotkań, w forum udział wzięło także kilkuna-

stu uczniów Technikum nr 5 członków koła Juniorów SIMP .
28.05.2012 r. Odbyło się w WDT NOT w sali „G” spotykanie prezesów Kół, Towarzystw, 

Sekcji i Klubów Oddziału Warszawskiego SIMP z Zarządem. W czasie, któ-
rego uczestnicy spotkania przedstawili swoje osiągnięcia, plany na przy-
szłość ,wymienili informacje i omówili bieżące sprawy. Wiceprezes Kol. 
Konrad Cichowicz podsumował działalność Jednostek OW SIMP za pierw-
sze półrocze, natomiast Prezes Dariusz Raczkowski poinformował zebra-
nych o stanie przygotowań do II. Warszawskich Dni Techniki.

Spotkanie prezesów Kół, Towarzystw, Klubów i Sekcji n-t OW SIMP
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30.05.2012 r. Prezes D.Raczkowski , Wiceprezes T. Babul i Dyr. ds. Informacyjnych OW 
SIMP J. Kowalski reprezentowali Oddział Warszawski na zorganizowany 
przez ZG SIMP po raz pierwszy Dniach Mechanika, które odbyły się na te-
renie Międzynarodowych Targach Poznańskich. Imprezie przewodniczył 
kol. Andrzej Ciszewski (Prezes ZG SIMP), który wygłosił referat z okazji 100-
lecia zrzeszania się mechaników polskich.

11.06.2012 r. W połowie obecnej kadencji, zebrał się Zarząd Oddziału Warszawskiego 
SIMP. Na posiedzeniu Zarządu: – omówiono spotkanie z prezesami kół, 
sekcji, towarzystw i klubów, które odbyło się 28.05.br. – podsumowa-
no działalność Kół, Towarzystw i Sekcji, przyjęto plan pracy na II. półro-
cze, – skarbnik OW przedstawił stan fi nansowy Oddziału, – sekretarz OW 
omówił i przedstawił plan pracy Zarządu i Prezydium w okresie wrzesień 
grudzień 2012r. , po korektach plan został zatwierdzony przez Zarząd, – pre-
zes OW omówił stan przygotowań do II. Warszawskich Dni Techniki.

14.06.2012 r. Odbyło się piknikowe spotkanie Klubu Pracowników i Przyjaciół FSO, w któ-
rym uczestniczyło 55 osób. Prezes Klubu, kol. Edward Pietrzak poinformo-
wał zebranych o działalności Klubu w ciągu ostatniego półrocza. Głównym 
tematem było działanie na rzecz utworzenia w Warszawie Muzeum Moto-
ryzacji.

19.06.2012 r. Odbyło się zebranie członków Koła Mazowieckiego OW SIMP. Na spotka-
niu omówiono działalność Koła w minionym okresie, zaprezentowano tak-
że informacje dotyczące obecnej i przyszłej działalności Koła, jak również 
przedstawiono plan działania OW SIMP na drugą połowę br. 

20.06.2012 r. Na podstawie decyzji Biura Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy Ośrodek 
Szkolenia i Ekspertyz, będący agendą Oddziału Warszawskiego SIMP, został 
wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jako placówka szko-
lenia ustawicznego pod nr 12/K/12. Ponadto OW SIMP uzyskał wpis do re-
jestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
pod nr 2.14/00261/2012. Na tej podstawie OW SIMP uzyskał uprawnienia 
do prowadzenia kursów z zakresu:
– wyceny przedsiębiorstw,
– wyceny ruchomych składników majątkowych,
– nauki zawodów technicznych na poziomie podstawowym niezbędnym 

do zmiany zawodu,
– nauki zawodów ekonomicznych umożliwiających prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej. 
25.07.2012 r. W Oddziale Warszawskim SIMP odbyło się spotkanie dyr. biura kol. 

M. Czarneckiej oraz prezesa kol. D. Raczkowskiego z kierownictwem TVP 
Warszawa. Podczas spotkania ustalono, że TVP Warszawa obejmie patro-
natem medialnym II. WDT .

30.07.2012 r. Powstało koło SIMP przy Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii 
Technicznej. Na zebraniu założycielskim powołano Zarząd Koła w składzie: 
kol. Edward Cypko (przewodniczący), kol. Danuta Miedzińska (sekretarz) 
i kol. Grzegorz Dyga (skarbnik).

6.08.2012r. Odbyło się spotkanie Honorowego Prezesa OW SIMP kol. Jana Sala-
mończyka z obecnym Prezesem OW SIMP kol. Dariuszem Raczkowskim. 
Na spotkaniu omówiono aktualne problemy OW oraz stan przygotowań 
do II WDT.
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17.09.2012 r. Odbyło się zebranie Zarządu OW SIMP na którym: – przewodniczący ko-
mitetu organizacyjnego II WDT Kol. D. Raczkowski omówił fazę końcową 
przygotowań do imprezy która rozpocznie się 24.10.br. . Ocenił stan za-
awansowania przygotowań jako b.dobry, – skarbnik OW poinformował 
o stanie fi nansowym Oddziału, który jest niezadawalający aby móc na bie-
żąco utrzymywać płynność fi nansową,, – wiceprezes K.Cichowicz omówił 
przygotowania do co półrocznego spotkania z prezesami kół, sekcji, klu-
bów i Towarzystw , które zaplanowano w dniu 17.12.br., – zatwierdzono 
listę osób do wyróżnień odznakami SIMP , NOT i dyplomami, – omówiono 
scenariusz spotkania świątecznego, – powołano Kol. Edmunda Nowickie-
go jako p.o dyrektora OSiE OW SIMP, – omówiono projekt „Biuletynu In-
formacyjnego OW”.

20.09.2012 r. Odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu Przyjaciół i Pracowników 
FSO. Udział wzięło kilkadziesiąt osób, wśród nich był kol. Dariusz Raczkow-
ski, który poinformował zebranych o przygotowaniach do II. Warszawskich 
Dni Techniki oraz o planowanym spotkaniu w dniu 26. września z byłymi 
członkami AK a zarazem aktualnymi członkami SIMP.

26.09.2012 r. Odbyło się kolejne 788. Forum Inżynierskie SIMP Koła Terenowego z cyklu 
„Wrzesień – miesiącem pamięci narodowej”. Forum spotkało się z dużym 
zainteresowaniem zarówno młodzieży jak i starszych kolegów: w spotka-
niu udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 
oraz Europejskich Szkół Lotniczych SIMP. Rolę bitwy nad Bzurą w kampanii 
‘39 r. przedstawił kol. płk dypl. J. TYM – wielki pasjonat i znawca historii 
jednostek kawalerii polskiej. 

Koledzy gen. prof. dr hab. inż. J. MODRZEWSKI i mgr inż. J. PYŚ wspominali przeżycia 
młodych żołnierzy AK oraz udział inżynierów i techników w polskim ruchu oporu.

06.10.2012 r. W zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Rady SIMP. Podczas 
obrad pięciu członkom SIMP nadano godność Członka Honorowego SIMP. 
Wśród wyróżnionych był prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski.
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Wyróżnieni członkowie z kierownictwem SIMP

18.10.2012 r. Odbyło się uroczyste zebranie Koła SIMP przy Wydziale Mechanicznym 
WAT, wręczono legitymacje nowym członkom. Koło zostało reaktywowa-
ne w maju br. z inicjatywy Prezesa OW SIMP kol. Dariusza Raczkowskiego 
i Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT kol. Zdzisława Bogdanowicza. 
Zarejestrowane w lipcu br. Koło liczy 14 członków.

Przewodniczącym Koła kol. Edward Cypko

19.10.2012 r. Członkowie Koła SIMP przy ILot. byli współorganizatorami imprezy „Noc 
w Instytucie Lotnictwa”, która odbyła się w godz. 17.00 – 23.00. Instytut 
Lotnictwa otworzył swoje bramy dla wszystkich zainteresowanych lotni-
ctwem. 

24.10.2012 r. Inauguracja II Warszawskich Dni Technik.
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II WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

W dniach 24 – 27 października 2012, pod hasłem „Warszawa – Technika Wczoraj – Dziś 
-Jutro” odbyły się II Warszawskie Dni Techniki.

Patronat Honorowy nad II. Warszawskimi Dniami Techniki sprawowali:
− Wicepremier, Minister Gospodarki pan Waldemar Pawlak,
− Wojewoda Mazowiecki pan Jacek Kozłowski,
− Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz,
− Mazowiecki Kurator Oświaty pan Karol Semik.

II Warszawskie Dni Techniki są kontynuacją inicjatywy powstałej w Oddziale Warszawskim 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Rady Stołecznej FSNT NOT 
w roku ubiegłym w którym odbyły się I WDT.

Niezmienne były zatem przesłanki zorganizowania tego wydarzenia:
� podkreślenie roli i wkładu inżynierów i techników w podnoszenie cywilizacyjnych 

standardów życia i funkcjonowania miasta,
� przypomnienia dokonań stołecznego przemysłu opartego na technice oraz jego 

wkładu w rozwój miasta,
� przeciwdziałanie upadkowi szkolnictwa zawodowego w regionie,
� brak imprez nawiązujących do techniki, przy nadmiarze wydarzeń naukowych,
� wykorzystanie doświadczeń innych środowisk FSNT NOT, które z powodzeniem 

organizują od lat takie przedsięwzięcia w swoich regionach.

Adresatem II. Dni była głównie młodzież – przede wszystkim uczniowie ponad gimnazjal-
nych szkół oraz studenci. Inicjatywa zorganizowania wydarzenia wychodziła naprzeciw 
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potrzebie preorientacji zawodowej i edukacji technicznej, związanej z koniecznością przy-
gotowania kadr technicznych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miasta i funk-
cjonujących w nim podmiotów gospodarczych oraz naukowych.

Ważnym aspektem II. Dni była publiczna promocja osiągnięć i technicznych warszaw-
skiego przemysłu, instytucji obsługujących techniczną infrastrukturę miasta, instytutów 
badawczych i naukowych oraz warszawskich uczelni technicznych. Dzięki zapoznaniu się 
z techniką w życiu miasta oraz poznanie zajmujących się techniką ośrodków naukowych 
i zakładów przemysłowych, poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki, podniesienie 
pres
 żu techników i inżynierów oraz budzenie poczucia dumy z dokonań twórców kultury 
technicznej.

W skład Komitetu Honorowego II. Warszawskich Dni Techniki weszli:
Eugeniusz Budny – prezes Rady Stołecznej NOT, przewodniczący Komitetu,
Jerzy Banaszek – dziekan Wydziału MEL Politechniki Warszawskiej,
Marek Banaszkiewicz – dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN,
Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy,
Mirosław Hermaszewski – gen. bryg. – kosmonauta,
Jerzy Jasiuk – dyrektor Muzeum Techniki NOT,
Jacek Kubielski – prezes Warszawskiego Domu Technika NOT,
Zygmunt Mierczyk – rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej,
Aleksander Nakonieczny – dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
Jan Salamończyk – Honorowy Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP,
Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej,
Witold Wiśniowski – dyrektor Instytutu Lotnictwa,
Józef Zając – rektor PWSZ w Chełmie,

Inauguracji II. Warszawskich Dni Techniki dokonał prezes Oddziału Warszawskiego 
SIMP dr inż. Dariusz Raczkowski. Odbyła się ona 24. października 2012 r. podczas sesji 
w Warszawskim Domu Technika NOT.

Otwarcia II WDT dokonał Kol. Dariusz Raczkowski 
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Podczas inauguracji II WDT. Od prawej: Prorektor PW, prof. Janusz Zieliński,
prezes OW SIMP dr inż. Dariusz Raczkowski, Dyrektor Wydziału w Mazowieckim 

Kuratorium Oświaty Magdalena Cichostępska, Z-ca Dyrektora Biura Edukacji 
Mieczysława Nowotniak, Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie dr Beata 

Fałda, Senator RP prof. Józef Zając, Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny

Sesję Inauguracyjną II Warszawskich Dni Techniki poprowadził Prezes Honorowy 
Oddziału Warszawskiego SIMP mgr inż. Jan Salamończyk

Prowadzący sesję inauguracyjną Kol. Jan Salamończyk
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Po otwarciu sesji głos zabrała pani prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podziękowała władzom 
i członkom Oddziału Warszawskiego SIMP inicjatywy zorganizowania Dni oraz wsparcia 
tej inicjatywy przez Radę Stołeczną NOT. Stwierdziła, że w naszym mieście jest wiele im-
prez poświęconych nauce, a celem Dni Techniki jest pokazanie jak ciekawy, ważny i po-
trzebny jest zawód inżyniera. Technika wymaga wprawdzie więcej pracy, ale daje tez dużo 
więcej satysfakcji.

W imieniu patrona II. WDT, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jego adres do uczestników 
i organizatorów Dni odczytała Dyrektor Wydział Pani Magdalena Cichostępska. Gratulował 
on inicjatywy oraz programu, który spełnia ważną rolę preorientacji zawodowej, poszerza 
stan wiedzy młodego pokolenia oraz dobrze wpisuje się w program i treści pożądane 
przez Kuratorium Oświaty.

Pani Mieczysława Nowotniak Z-ca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy przekazała ży-
czenia w imieniu władz miasta. Podkreśliła ,że władze miasta a tym samym Biuro Edukacji 
m.st. Warszawy stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego. To niezbędny 
warunek rozwoju miasta, jego infrastruktury, gospodarki. Życzyła ciekawych wrażeń z wy-
cieczek zorganizowanych w ramach Dni do uczelni, instytutów badawczych i zakładów 
pracy.

Wystąpienie senatora RP, pana prof. Józefa Zająca

„Nie ma rozwoju kraju bez rozwoju kadry technicznej” – tak rozpoczął swoje wystąpienie 
senator RP, pan Józef Zając. Dostrzegając brak inżynierów, wykwalifi kowanej kadry tech-
nicznej, poinformował, że jako senator ziemi lubelskiej uruchomił wyższe szkolnictwo za-
wodowe w swoim regionie, który musi się zmieniać szybciej niż inne. Dlatego niezwykle 
ważną sprawą jest wiedza i doskonale przygotowane laboratoria, pracownie, w których 
należy ją zdobywać. Uczestnikom Dni przekazał życzenia owocnych obrad.
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Po wystąpieniach gości rozpoczęła się sesja programowa II. WDT. Tematykę inaugura-
cyjnej sesji programowej tegorocznych Warszawskich Dni poświęcono sprawom techniki 
kosmicznej.

Jako pierwszy w sesji programowej z prezentacją nt. „Historia budowy satelity PW – sat” 
wystąpił koordynator projektu ze Studenckiego Koła Naukowego Astronautycznego 
na Politechnice Warszawskiej pan Maciej Urbanowicz. Zastąpił on, przewidywanego 
wcześniej w programie sesji inauguracyjnej Dni pierwszego polskiego kosmonautę, gen. 
pil. Mirosława Hermaszewskiego, który w przeddzień inauguracji trafi ł do szpitala.

Następnie prof. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych 
i Satelitarnych PAN przedstawił bogato udokumentowaną prezentację „Badania kosmicz-
ne wczoraj, dziś i jutro”, począwszy od czasów jeszcze sprzed wystrzelenia pierwszego 
sputnika ziemskiego w 1957 r. 

Prelekcja prof. dr. hab. inż. Piotra Wolańskiego

W kolejnej prezentacji dr inż. Piotr Orleański z Centrum Badań Kosmicznych PAN wygłosił 
referat „Polskie eksperymenty satelitarne”.

Prelekcja dr. inż. Piotra Orleańskiego (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
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Podobnie jak rok wcześniej, w kolejnych dniach II. Warszawskich Dni Techniki nie tylko 
uczniowie szkół warszawskich mieli okazję zapoznać się z pracowniami i laboratoriami 
uczelni i instytutów współorganizujących wydarzenie oraz zapoznać się z pracami i wysłu-
chać prelekcji dotyczącej prowadzonych badań na Wydziale Mechanicznym Energetyki 
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, w zakładach BUMAR Elektronika S.A. w Instytucie 
Lotnictwa, Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, Wojskowej Akademii Technicznej. 

Grupa młodzieży Technikum Mechanicznego nr 5 przed Wydziałem MEiL PW.

Pamiątkowe zdjęcie
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Mgr inż. Stanisław Kraszewski Wiceprezes Koła Seniorów OW SIMP – w czasie
 zwiedzania parku wozów bojowych w WAT

W hali urządzeń i wyrobów gotowych w „ BUMAR – Elektronik „ S.A. 

Grupa uczniów oraz działaczy i seniorów stołecznej organizacji SIMP zapoznała się z urzą-
dzeniami, procedurami i ich funkcjonowaniem podczas zwiedzania Stadionu Narodowe-
go, który jest nowym obiektem w Warszawie, a którego funkcjonowanie tak podczas te-
gorocznych fi nałów EURO 2012 oraz pamiętnego meczu reprezentacji narodowych Anglii 
i Polski wywołało tyle kontrowersyjnych ocen i opinii.
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Młodzież szkolna na murawie stadionu. 

Na zakończenie II Warszawskich Dni Techniki w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu 
Technika NOT odbyła się uroczysta Gala podczas, której Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego – Prezes OW SIMP Kol. Dariusz Raczkowski wręczył dyplomy dla najbar-
dziej aktywnych uczestników tej technicznej imprezy.

Wręczenie pamiątkowych dyplomów na zakończenie II. WDT 
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05.11.2012 r. W siedzibie OW SIMP pod przewodnictwem Kol. Dariusza Raczkowskiego 
odbyło się spotkanie komitetu organizacyjnego II. WDT. Przedyskutowano 
uwagi o przebiegu imprezy, dokonano wstępnie jej oceny oraz zapropono-
wano pewne zmiany w organizacji następnych – III. Warszawskich Dniach 
Techniki w 2013 r.

08.11.2012 r. Powstało Koło SIMP przy Technikum nr 9 Lotniczym im. Bohaterów Narwi-
ku w Warszawie. Koło stanowią uczniowie i pedagodzy szkoły. Koło licz 15 
osób . W trakcie zebrania założycielskiego ukonstytuował się Zarząd Koła: 

 Prezes Zarządu  – Robert Krzymiński
 Wiceprezes Zarządu  – Mateusz Szostak
 Skarbnik Zarządu  – Aleksandra Korczyńska
 Sekretarz Zarządu  – Michał Gryglas
 Członek Zarządu – Aleksandra Kubrat

Członkowie nowo założonego Koła SIMP  przy Technikum nr 9 Lotniczym

26.11.2012 r. Na zaproszenia ZUT Rady Stołecznej NOT, Prezes OW Kol. Dariusz Racz-
kowski, Dyrektor CIR OW kol. Andrzej Świerczyński i Dyrektor Biura OW 
Małgorzata Czarnecka uczestniczyli w gali wręczenia statuetek i wyróżnień 
w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Laur Innowacyjności o nagrodę im. 
Stanisława Staszica „ Staszice”, która odbyła się w Warszawskim Domu 
Technika NOT.

17.12.2012 r. Odbyło się spotkanie Zarządu OW SIMP z prezesami kół. sekcji, klubów 
i towarzystw. Prezes Kol. D. Raczkowski poinformował zebranych o działal-
ności Zarządu w minionym roku , i o nienajlepszej sytuacji fi nansowej Od-
działu. Zebrani prezesi przedstawili sprawozdania z działalności poszcze-
gólnych jednostek. Następnie odbyło się spotkanie świąteczne z udziałem 
zaproszonych gości, członków honorowych SIMP, prezesów kół, sekcji, klu-
bów i towarzystw.
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Z żałobnej karty

prof. dr inż. Seweryn CHAJTMAN
20.08.2012r., w wieku 93 l.

profesor PW, 
założyciel i kierownik katedry 

Organizacji Ekonomiki i Planowania, 
Oddziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 

na Wydz. Mechanicznym Technologicznym PW, 
wychowawca kilku pokoleń inżynierów 

organizatorów.
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Nasze Agendy

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP 

CIR OW SIMP prowadzi działalność gospodarczą od 1998 r. 

Działalność Centrum ukierunkowana jest na wykonywanie badań, ekspertyz i opracowań z zakresu 
m.in.: 
– innowacyjności planowanych i zastosowanych rozwiązań technicznych,
– wykonywania audytów technologicznych i monitorowania transferu technologii,
– badania i oceny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz deklaracje dopuszczające maszyny 

i urządzenia do eksploatacji ,
– doradztwa i konsultacji w zakresie ochrony własności przemysłowej, ochrona prawno-patentowa 

projektów wynalazczych i znaków towarowych,
– optymalizacji systemów eksploatacji i infrastruktury technicznej,
– analiz opłacalności i efektywności przedsięwzięć modernizacyjnych obiektów technicznych,
– analiz i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym również oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko,
– wykonywania badań i pomiarów technicznych,
– opracowywania opinii dla sądów, urzędów, fi rm ubezpieczeniowych, 
– wyceny składników majątkowych fi rmy, wartości niematerialnych i prawnych,
– szkolenia ogólne i specjalistyczne, w tym szkolenia przygotowujące do egzaminów na uprawnienia 

energetyczne E i D w pełnym zakresie (we współpracy z Komisją Egzaminacyjną działającą przy OW 
SIMP).

Z Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa współpracuje kilkunastu rzeczoznawców i ekspertów z różnych 
dziedzin techniki. Dyrektorem Centrum jest Kol. Andrzej Świerczyński.
CIR OW SIMP, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 , pok. 508 ,tel. 22 827 18 52 , e-mail : cir@ow-simp.pl

Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz Oddziału Warszawskiego SIMP

Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz prowadzi działalność od 2005 r.

Zakres działalności:
– przeprowadzenie szkoleń i nadawanie uprawnień eksperckich,
– doradztwo techniczne, organizacyjne i ekonomiczne oraz wydawanie opinii, ekspertyz i operatów,
– dokonywanie wycen przedsiębiorstw i ich części oraz oceny stanu technicznego i wycen poszczegól-

nych składników majątku,
– ochrona własności przemysłowej,
– ochrona środowiska naturalnego,
– wydawnictwa poradników i materiałów szkoleniowych, marke
 ng, tworzenie i upowszechnianie no-

wych rozwiązań techniczno-organizacyjnych.

W zakresie działalności szkoleniowej Ośrodek stara się zaistnieć na krajowym rynku gospodarczym 
wśród wielu jednostek szkoleniowych funkcjonujących od wielu lat na tym rynku. 
Oprócz szkoleń tzw. naborowych realizowane są również szkolenia tematyczne głównie kursowe na zle-
cenie poszczególnych fi rm dla ich pracowników. 
Ośrodek wykonuje również ekspertyzy, opinie i wyceny dla sądów i jednostek gospodarczych – na ich zle-
cenie korzystając z wiedzy rzeczoznawców i ekspertów OW SIMP w ilości kilku do kilkunastu takich prac 
rocznie. W realizacji tych prac Ośrodek ściśle współpracuje z Klubem Ekspertów OW SIMP.
Obowiązki Dyrektora OSiE od września 2012r. pełni Kol. Edmund Nowicki.
OSiE OW SIMP, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 , pok. 5012, Tel. 508 177 645
e-mail: ose@ow-simp.pl

OSE
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Oddział Warszawski SIMP 
 
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel/fax 22 827 02 44, tel. 22 336 13 72
e-mail: prezes@ ow-simp.pl , biuro@ow-simp.pl www. ow-simp.pl
Konto bankowe: PKO BP SA nr 41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

Biuro Oddziału Warszawskiego SIMP 
przyjmuje interesantów w :
Poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00
Wtorki w godz. 9.00 – 16.00

Przy Oddziale Warszawskim SIMP działa 
KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 614 
DS. UPRAWNIEŃ ENERGETYCZYCH

Konieczność posiadania uprawnień do eksploatacji lub dozoru urządzeń, sieci i instalacji energetycznych wynika 
z Ustawy – Prawo energetyczne. Wykaz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których istnieje obowiązek 
posiadania świadectw kwalifi kacyjnych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
Komisja Kwalifi kacyjna nr 614 przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Pol-
skich, powołana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przeprowadza egzaminy dla wszystkich trzech grup, tj. 
Gr. 1 – elektroenergetyka, Gr. 2 – ciepło, Gr. 3 – gaz. Po pozytywnym wyniku egzaminu komisja wydaje świadectwa 
kwalifi kacyjne uprawniające do wykonywania prac objętych wnioskiem.
Przewodniczącym Komisji Kwalifi kacyjnej nr 614 jest kol. Grzegorz Ługowski
Sekretarzem Komisji Kwalifi kacyjnej nr 614 jest kol. Tadeusz Muszyński

Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział Warszawski
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

tel. 22 827 02 44
www.ow-simp.pl, e-mail: biuro@ow-simp.pl

Realizacja:
Ośrodek Wydawniczo-Poligrafi czny SIM
00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 9/11

tel. 22 629 80 38, fax 22 629 80 36
www.owpsim.pl 

e-mail: owpsim@post.pl
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Partnerzy  II. Warszawskich Dni Techniki:

Politechnika Warszawska

Instytut Lotnictwa

Bumar Elektronika SA

Mazowiecki Zwi�zek Zawodowy
In�ynierów i Techników

Wojskowa Akademia Techniczna

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Muzeum Techniki NOT

Narodowe Centrum Sportu


