Koleżanki i Koledzy,
Miło mi powitać Szanowne Koleżanki i Kolegów w Nowym 2017 Roku. Ani się obejrzeliśmy,
a kartki kalendarza wskazują już marzec 2017 roku. Niestety czas płynie nieubłaganie szybko.
Pozwólcie więc, że w kilku zdaniach przybliżę tematy, którymi będzie się zajmował nasz Związek
w najbliższym okresie czasu.
Rozpocznę od podsumowania minionego roku. Dokonamy go na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego 14 marca 2017 roku. Oprócz oceny dokonań merytorycznych Związku przeanalizujemy osiągnięte wyniki finansowe za 2016 rok. Jednak już dzisiaj z przyjemnością mogę zakomunikować, że ta jakże
ważna sfera działalności zamyka się dodatnim wynikiem finansowym. Pozwala to nam spokojnie kontynuować nasze plany
i zamierzenia w roku bieżącym. Na osiągnięcie dodatniego wyniku ekonomicznego wpłynęło m.in.: pozyskanie nowych Partnerów do współpracy w statutowej działalności Związku, efekty dobrej działalności Komitetu Konkursu „Budowa Roku” czy też
umiejętne i oszczędne gospodarowanie pozyskanymi środkami finansowymi, w czym nie ukrywam zasługa również Koleżanek
z Biura Zarządu Głównego.
Marzec 2017 roku kończy pierwszy rok działalności nowo wybranych władz w oddziałach naszego Stowarzyszenia. Zachęcam serdecznie Koleżanki i Kolegów do podjęcia próby podsumowania i analizy minionego roku, wyciągnięcia wniosków
na kolejny rok działalności. Takiego podsumowania dokonał w styczniu br. Komitet Młodej Kadry. Świetnie zorganizowane
i przy dużej frekwencji spotkanie w Łodzi było okazją do podsumowania działalności ubiegłorocznej edycji „Workcamp”, sztandarowego projektu realizowanego corocznie przez młodych naszych inżynierów.
Z przyjemnością odnotowuję także dużą aktywność ze strony powołanych w ubiegłym roku, na kadencję lat 2016–2020,
Komitetów i Komisji funkcjonujących w ramach naszego PZITB. Szczególną aktywność wykazuje i realizuje swoje plany Komitet BIM zajmujący się problematyką modelowania informacji o budynkach i budowlach. Temat cyfrowego odzwierciedlenia
fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego jest oczywiście tematem trudnym, ale w dobie powszechnej
informatyzacji zagadnieniem jakże nieodległym w czasie do podjęcia, z jakim musimy się zmierzyć i podołać.
Tradycyjnie marzec każdego roku otwiera cykl corocznych konferencji, sympozjów naukowych, warsztatów organizowanych
bądź współorganizowanych przez nasz Związek z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Najbliższe spotkanie to organizowane
7–10 marca 2017 roku w Wiśle „XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”. Z kolei w maju zapraszamy
do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie Budowlane” w Międzyzdrojach.
Kończąc wprowadzenie do bieżącego numeru „Przeglądu Budowlanego”, chciałbym zwrócić uwagę Koleżanek i Kolegów
na jeszcze jedno zagadnienie. Jak wiecie, jestem gorącym zwolennikiem specjalistycznej prasy technicznej i to tej wydawanej
w tradycyjnej formie. Z satysfakcją odnotowuję fakt, że bardzo poprawiły się wyniki ekonomiczne obu naszych wydawnictw
„Inżynierii i Budownictwa” oraz „Przeglądu Budowlanego”. Zachęcam do dalszej popularyzacji czytelnictwa i prenumeraty
tych właśnie publikacji.
W marcowym wydaniu PB szczególnie polecam artykuł Kol. Andrzeja Bratkowskiego pt. „Inżynierska postawa” będący odniesieniem do inżynierskich postaw z okresu II wojny światowej. Zachęcam do dokonania porównań odwołujących się
do „Kodeksu etyki przedsiębiorstw budowlanych” z 1946 roku z „Kodeksem Etycznym Postępowania Członka PZITB”, który
definiuje relacje i zachowania inżyniera budownictwa w pięciu obszarach: inżyniera a środowiska, inżyniera a społeczeństwa,
relacji pomiędzy inżynierem a jego zleceniodawcą lub pracodawcą, stosunku inżyniera do zawodu, lojalności i solidarności zawodowej. Pomimo że oba kodeksy dzieli przestrzeń ponad 70. lat, zaskakująco duża jest zbieżność pomiędzy nimi. Zapraszam
do lektury.
Serdecznie pozdrawiam,
Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB
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