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- partnerstwo wiedzy
- integracja środowisk związanych z ITS
- promowanie rozwiązao ITS
- poprawa bezpieczeostwa
- poprawa funkcjonowania transportu
- podnoszenie efektywności ekonomicznej transportu  
- ochrona środowiska
- korzyści gospodarcze dla Polski

Cele



Kadencja władz na lata 2010-2013

Zarząd Rada Nadzorcza Rada Programowa

Mariusz Kaczmarek Zbigniew Kotlarek Mariusz Kaczmarek

Piotr Krukowski
Ryszard Krystek 

Przewodniczący RN
Jan Litwioski

Marek Litwin 
Prezes Zarządu

Marek Pałys Jerzy Mikulski

Jacek Oskarbski
Andrzej Wojciechowski
Wiceprzewodniczący RN

Roman Nagórski

Bogusław Prokop Kornel Wydro Marek Pałys

Wojciech Przybylski Wojciech Przetakiewicz

Marek Rolla 
Wojciech Suchorzewski 
Przewodniczący RP

Marcin Ślęzak

Władysław Włosioski

Kornel Wydro



- Adres siedziby: 
ul. Jagiellooska 80 w Warszawie

- Adres biura prezydialnego: 
ul. Trębacka 4 lok. 111 w Warszawie

- Od 2007 prowadzenie działalności gospodarczej

Stan prawny



Od 2006 r. stały wzrost liczby członków indywidualnych 
jak i firm i instytucji.

- 2006 - grupa inicjatywna 6 osób
- 2007 - 23 osoby Członkowie-Założyciele 
- 2008 - 8 członków fizycznych 

i 9 członków korporacyjnych 
- 2009 - 27 członków indywidualnych i studentów  

i 15 firm i instytucji o statusie członka 
zwyczajnego i wspierającego 

Członkowie w latach 2007-2009



Na koniec 2010 roku ITS POLSKA liczyło: 

- 39 członków indywidualnych i studentów 

- 30 firm i instytucji o statusie członka 
zwyczajnego i wspierającego

Członkowie w 2010 r.



Do czerwca 2011 r. liczba członków wzrosła do:

- 48 członków indywidualnych i studentów 
(9 nowych deklaracji fizycznych) 

- 40 firm i instytucji 
(10 nowych członków korporacyjnych)

Na dziś ogólna liczba reprezentantów indywidualnych, 
studentów i pracowników firm i instytucji to zadeklarowanych 

199 osób. 

Członkowie - stan na czerwiec 2011 r.



2006 - 0zł

2007 - 240 zł

2008 - 21 300 zł

2009 - 158 772,16 zł 

2010 - 318 496,48 zł

Przychody w latach 2006-2010



Przychody w 2010 r. pochodzą z:
- działalności statutowej 
- działalności gospodarczej 

Na przychody składają się:
- składki członkowskie 
- organizacja Polskiego Kongresu ITS
- organizacja seminariów, wspólnych stoisk itp.
- inne działania 

Przychody w 2010 r.



W 2010 roku koszty stanowiły 335 773,54 zł 

Na koszty w 2010 r. składają się:
- zużycie materiałów i energii 
- usługi obce  
- podatki i opłaty 
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- wynagrodzenia:

1/5 etat Prezesa Stowarzyszenia

1/1 etat Dyrektora Organizacyjnego
1/1 etat Koordynatora mediów elektronicznych 
umowa zlecenie obsługi sekretariatu i zastępcy redaktora naczelnego

Koszty



- zużycie materiałów i energii 5 606,74
- usługi obce 190 586,03
- podatki i opłaty 2 065 zł
- wynagrodzenia 111 374,24 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15 206,29 zł

Od początku założenia Stowarzyszenia koszta utrzymania adresu 
siedziby Stowarzyszenia oraz koszta organizacyjne co drugich 
spotkao Zarządu i Zgromadzeo pokrywane są dzięki uprzejmości 
Instytutu Transportu Samochodowego

Na dzieo 31 grudnia 2010 wg rachunku zysku i strat zgromadzone 
środki pieniężne Stowarzyszenia wyniosły - 14 629,94 zł

Koszty



Usługi Obce:
➢ usługi pocztowe i kurierskie 13,56 zł
➢ badania pracowników 200,00 zł
➢ parkowanie 500,00 zł
➢ domeny 950,22 zł
➢ opłaty bankowe 1 187,58 zł
➢ koszty prowadzenia biura 1 211,03 zł
➢ udział w seminariach 2 086,00 zł
➢ kompensaty w wymianie barterowej 3 000,00 zł
➢ obsługa rachunkowa 4 600,00 zł
➢ tłumaczenia 10 116,74 zł
➢ usługi drukarskie, graficzne i informatyczne 10 150,01 zł
➢ delegacje krajowe i zagraniczne 14 038,26 zł
➢ wynajem mebli, usługi ksero i telefony komórkowe 14 319,47 zł
➢ czynsz, telefon, internet biura 19 315,34 zł
➢ organizacja seminariów i targów 108 897,85 zł

Koszty



Koszty



- 14-15.01.2010: seminarium „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem”,  
Warszawa

- 23-26.02.2010: spotkanie ITS POLSKA - ITS Taiwan, Taipei
- 02.03.2010: śniadanie biznesowe z Posłem Zbigniewem Rynasiewiczem

(tylko dla członków), Warszawa
- 07.04.2010: prezentację dla Sejmowej Komisji Infrastruktury „Rola Inteligentnych 

Systemów Transportowych w rozwoju transportu", Warszawa
- 13-14.04.2010: seminarium „Inteligentny System Preselekcji Wagowej Pojazdów”, 

Wrocław
- 11-14.05.2010: wspólne stoisko członków na Targach Infrastruktury „Traffic-Expo”, 

Kielce
- 19-20.05.2010: III Polski Kongres ITS , Warszawa
- 19.05.2010: przyznanie wyróżnieo dla branży ITS w pierwszej edycji konkursu 

„Lider ITS” w 4 kategoriach
- 21.05.2010: zwołanie Walnego Zebrania Członków ITS POLSKA

Aktywnośd w 2010 r. (styczeo - maj)



- 22-24.06.2010: seminarium i warsztaty „I edycja EFRAME - Architektura ITS”, 
Warszawa

- 04-05.10.2010: eSafety Observers and Network of National ITS Associations 
meetings, Timisoara, Rumunia

- 13.10.2010: zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 
ITS POLSKA

- 13-15.10.2010: wspólne stoisko członków na Targach Infrastruktury Miejskiej 
i Drogowej „Infrastruktura”, Warszawa

- 16.11.2010: śniadanie biznesowe z Radosławem Czapskim 
z Banku Światowego, Warszawa

- 23-25.11.2010: seminarium i warsztaty „II edycja EFRAME - Architektura ITS”, 
Warszawa 

Aktywnośd w 2010 r. (czerwiec - grudzieo)



- 13.01.2011: seminarium „ ITS - Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg 
woj. lubelskiego”, Lublin

- 02.02.2011: spotkanie z Maciejem Jankowskim, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, Warszawa 

- 12.04.2011: seminarium ITS POLSKA i IBDIM „Inteligentne Systemy 
Transportowe ITS - możliwości, projekty i wdrożenia”, Warszawa

- 21.04.2011: seminarium „Centra Zarządzania Ruchem - Technologie, 
Organizacje, Finansowanie”, Poznao 

- 05-06.05.2011: eSafety Observers and Network of National ITS Associations 
meetings, Brussels 

- 10-13.05.2011: wspólne stoisko członków na Targach Infrastruktury 
„Traffic-Expo”, Kielce 

- 25-26.05.2011: IV Polski Kongres ITS, Warszaw

Kalendarz I półrocza 2011 r. 



- 09.2011: tematyczne śniadanie biznesowe Ministrem Infrastruktury 
- 09.2011: seminarium ITS POLSKA i IBDIM
- 09.2011: Rejs członków ITS POLSKA na żaglowcu s/y Zawisza Czarny 

„Kurs na bałtycką perłę Bornholm” 
- 10.2011: śniadanie biznesowe z Dyrektorem Generalnym GDDKIA
- 10.2011: spotkanie ITS POLSKA - ITS Australia (tbc)
- 11.2011: wspólne stoisko członków na Targach Infrastruktury Miejskiej 

i Drogowej „Infrastruktura”, Warszawa 
- 11.2011: seminarium z oddziałem lubelskim
- 12.2011: spotkanie ITS POLSKA - ITS France (tbc)
- 12.2011: wigilijne tematyczne śniadanie biznesowe Ministrem Infrastruktury

- dodatek o ITS w gazecie „Rzeczpospolita”
- zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

ITS POLSKA 
- organizacja spotkania eSafety Observers and Network of National ITS 

Associations meetings w Polsce

Plany na II półrocze 2011 r. 



Portale:
- www.itspolska.pl (wersja polska, angielska i rosyjska) 

- www.pkits.pl (wersja polska, angielska i rosyjska)

- www.e-myto.pl (wersja polska)

- www.przeglad-its.pl (wersja polska)

Newsletter:
- ITS POLSKA (wersja polska, co dwa miesiące) 

- Przegląd ITS (wersja polska, raz w miesiącu)

Media elektroniczne



Media (c.d.)



Internetowi odbiorcy



- motywacja członków i Zarządu do wspólnego działania na rzecz 
rozwoju stowarzyszenia 

- wprowadzenie kolejnych zmian w statucie stowarzyszenia
- wypracowanie struktury organizacyjnej działania oddziałów 
- inicjowanie wespół z członkami i zarządem powstawania nowych 

oddziałów regionalnych np. w pomorskim
- implementacja działania oddziałów w pierwszym oddziale w woj. 

lubelskim
- akwizycja nowych członków indywidualnych oraz firm i instytucji
- działania mające na celu utrzymanie zadeklarowanych członków
- kontynuowanie wdrażania działao marketingowych w 

stowarzyszeniu 
- kontrola przychodów i kosztów śródrocznych

Wyzwania na 2011 r. (cz. 1)



- szeroko zakrojone działania na rzecz edukacji samorządów poprzez: 
* organizację wespół z członkami i zarządem seminariów w ich 

miejscach działania (min. 4 x w roku)
* kontynuowanie organizacji Polskiego Kongresu ITS jako imprezy 

dorocznej, dążenie do bezpłatnego udziału samorządowców 
w kongresie

- cykliczna organizacja śniadao biznesowych członków 
(min. 3 x w roku)

- organizacja wspólnego stoiska członków podczas największych 
targów krajowych i zagranicznych (min. 2 x na rok) 

- modernizacja, unowocześnienie i promocja platformy wymiany 
wiedzy i informacji www.przeglad-its.pl

- kontynuowanie współpracy partnerskiej z mediami, organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi

Wyzwania na 2011 r. (cz. 2)



- Wsparcie Zarządu

- Zaangażowanie członków w projekty

- Inicjatywy realizowania nowych projektów 
śródrocznych

- Marketing szeptany o działaniach ITS POLSKA

Potrzeby ITS POLSKA



Dziękuję za uwagę 
i dotychczasowe zaangażowanie! 


