Pożegnaliśmy wieloletniego pracownika
Instytutu Transportu Samochodowego
oraz Redaktora Kwartalnika
„Transport Samochodowy”
W dniu 22 czerwca 2018 roku odszedł śp. Andrzej Damm,
wieloletni

redaktor

Samochodowego,

wydawnictw
w

tym

Instytutu

Kwartalnika

Transportu
„Transport

Samochodowy".
Pan Andrzej Damm urodził się w Warszawie w 1949 roku. W 1973 r. ukończył studia na
Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu
dyplomu magistra inżyniera mechaniki, został w roku 1973 zatrudniony jako stażystainżynier w Instytucie Transportu Samochodowego, rozpoczynając swą pierwszą w życiu
pracę w ówczesnym Zakładzie Doświadczalnym Urządzeń Samochodowych. Pozostał
wierny Instytutowi przez ponad 43 lata, kontynuując zatrudnienie aż do przejścia na
emeryturę w 2016 roku.
W okresie wieloletniej pracy mgr inż. Andrzej Damm specjalizował się w zagadnieniach
badań i oceny stanu technicznego oraz przydatności eksploatacyjnej urządzeń do obsługi,
naprawy i diagnostyki samochodów. Przez lata podnosił swoje kwalifikacje zawodowe,
kończąc studia podyplomowe i zdobywając liczne certyfikaty kompetencji zawodowych,
w tym I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w dziedzinie: transport – naprawa
i utrzymanie taboru samochodowego, w wyniku czego został wpisany do rejestru
specjalistów NOT już w 1985 roku. Przez lata zatrudnienia w ITS brał udział w
dziesiątkach

projektów

naukowo-badawczych

oraz

opublikował

rozliczne prace

popularyzujące wyniki tych badań, a także opinie, ekspertyzy i analizy. Był też
współautorem dwóch patentów, w tym jednego europejskiego. Za wynalazki wyróżniony
został w 1979 r. odznaczeniem resortowym „Racjonalizator Produkcji”.
Jako zdolny i ceniony badacz oraz konstruktor - szybko awansował na kolejne stanowiska
służbowe. Przez ostatnie 26 lat pracy w Instytucie sprawował funkcję Kierownika Zakładu
Procesów Diagnostyczno-Obsługowych. Jako kierownik służył swym doświadczeniem
i wsparciem nie tylko dyrekcji Instytutu, lecz także pracownikom ITS, wobec których był
prawdziwie oddany, życzliwy i przyjacielski.

Jednym z ważniejszych dokonań zawodowych mgr inż. Andrzeja Damma było
współtworzenie – od końca lat 90. XX wieku - systemu patronatu Instytutu Transportu
Samochodowego nad stacjami kontroli pojazdów w Polsce. Dzięki zaangażowaniu Jego
i członków zespołu pracowników, którymi kierował, udało się przez lata stworzyć
i rozwinąć

przy

Instytucie

profesjonalną

sieć

kilkuset

stacji

diagnostycznych

wykorzystujących zaawansowane narzędzia służące ciągłemu doskonaleniu metod
diagnostyki samochodów w całej Polsce.
Nie sposób w tym krótkim wspomnieniu wymienić wszystkie pola aktywności mgr inż.
Andrzeja Damma. Od 1991 roku do momentu przejścia na emeryturę, zasiadał w Radzie
Naukowej ITS; do 2004 r. pełnił funkcję Redaktora Naczelnego Wydawnictw ITS (potem:
członka redakcji kwartalnika „Transport Samochodowy”), a do końca swej pracy - członka
Kapituły odznaki honorowej „Za Zasługi dla ITS”.
Poza działalnością merytoryczną mgr inż. Andrzej Damm dał się poznać jako prawdziwy
społecznik, zaangażowany w sprawy pozazawodowe otoczenia, przez lata troszczył się
o instytutową kasę zapomogowo-pożyczkową, działał jako członek Rady Załogi ITS, jako
przewodniczący komisji socjalno-bytowej przy NSZZ „Solidarność”, jako członek
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Polskiego Związku
Filatelistycznego, a także jako członek różnych doraźnie powoływanych przez
kierownictwo Instytutu gremiów roboczych.
Za wszystkie wymienione tu i niewymienione dokonania Kolega mgr inż. Andrzej Damm
uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in.:
1987 – brązową odznakę „Za Zasługi dla Transportu”
2002 – odznakę honorową „Za Zasługi dla ITS”
2012 - Złoty Medal za Długoletnią Służbę.
Takich autorytetów jak Kolega Andrzej, z Jego krytycznym umysłem i pełną optymizmu i
altruistycznego zaangażowania postawą, nie da się zastąpić.
Żegnamy naszego Kolegę i Współpracownika, nigdy nie zapomnimy wspólnych lat
ciężkiej pracy i wspaniałych chwil, które dane nam było przeżyć razem w Instytucie.

Pamiętamy i dziękujemy

