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14 marca odbyło się w Warszawie pierwsze w tym roku posiedzenie 
Zarządu Głównego PZITB. Po przywitaniu zgromadzonych przewodni-
czący Ryszard Trykosko wspomniał zmarłego w Stanach Zjednoczo-
nych prof. dr inż. Wacława Zalewskiego, dr h.c. (1917–2016). Jednego 
z najwybitniejszych polskich inżynierów budownictwa (wspomnienie 
o profesorze publikowaliśmy w numerze 2/2017 „PB”). Członkowie 
Zarządu Głównego PZITB uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.
Przewodniczący zaprosił do zakupu wydawnictwa „80-lecie PZITB”, 
które można nabyć w biurze ZG za 10,00 zł. Nowi członkowie Sto-
warzyszenia powinni otrzymać taką pozycję, żeby zapoznać się 
z naszą historią. Przewodniczący zaproponował, żeby na każdym 
posiedzeniu Zarządu Głównego w programie obrad był punkt, 
w którym przewodniczący jednego z oddziałów miałby możliwość 
prezentacji swojego oddziału, a w szczególności poinformowanie 
o trudnościach, jakie napotyka.
Pochwalił konferencję PZITB „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” 
w Wiśle, która została bardzo dobrze przygotowana pod względem 
merytorycznym i organizacyjnym. Świetnie zorganizowały ją czte-
ry Oddziały: Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała i Oddział Małopolski 
w Krakowie, który był głównym organizatorem, wszyscy uczest-
nicy otrzymali teczki z materiałami konferencyjnymi wraz z „Prze-
glądem Budowlanym” i „Inżynierią i Budownictwem”. To jest dobry 
przykład promocji naszych czasopism na konferencjach organizo-
wanych przez PZITB.
Skarbnik Waldemar Szleper omówił wykonanie budżetu i przedstawił 
sprawozdanie finansowe ZG PZITB, łącznie z Wydawnictwem „Prze-
gląd Budowlany” budżet i rachunek zysków i strat za 2016 rok za-
mknęły się wynikiem dodatnim, a osiągnięty zysk w całości zostanie 
przekazany na Fundusz Statutowy PZITB.
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Durak przed-
stawił wyniki kontroli gospodarki finansowej ZG PZITB oraz dokonał 
oceny sprawozdania finansowego i budżetu ZG PZITB. Podsumował, 
że gospodarka finansowa jest prowadzona dobrze po stronie wydat-
ków oraz jest aktywna i skuteczna po stronie przychodów.
Ryszard Trykosko zaapelował do zebranych, żeby włączyli się w pra-
cę Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Budowa Roku”, gdzie wi-
dać, które ośrodki wspierają działalność konkursu poprzez zgłasza-
nie obiektów. Pieniądze z konkursu są przekazywane na działalność 
statutową komitetów.
Anna Halicka przypomniała, że nasze czasopisma to wizytówka i do-
bro, o które powinniśmy dbać, a co za tym idzie walczyć o podwyż-
szenie czytelnictwa. Działania zostaną ukierunkowane na Koła Mło-
dych PZITB, żeby zachęcić ich do prenumeraty.
Piotr Szymczak poinformował, że Komitet Młodej Kadry w celu zwięk-
szenia czytelnictwa czasopism wśród młodych przygotował ankietę, 
która ma dać nam odpowiedź, gdzie leży problem. Następnie przed-
stawił osiągnięcia KMK PZITB w 2016 roku. Projekty Workcamp zreali-
zowano w 6 placówkach pożytku publicznego. Sprawozdania na te-
mat realizacji poszczególnych zadań można przeczytać na łamach 
„Przeglądu Budowlanego” w numerach od 9/2016 r. do 1/2017 r. 
– tu są publikowane kolejne odsłony realizacji projektu. W 2017 r. 
KMK PZITB planuje aż 12 realizacji projektu Workcamp w całej Pol-
sce. 13 stycznia 2017 r. odbyła się w Łodzi Konferencja Workcamp, 
na której podsumowano projekty i realizacje z 2016 roku, zaprezen-

towano osoby zaangażowane w projekt. Podsumowanie projektu 
zostało zamieszczone w „PB” w nr 3/2017.
Przewodniczący Ryszard Trykosko podziękował Piotrowi Szymcza-
kowi za organizację i przebieg konferencji w Łodzi. 
Wiktor Piwkowski poinformował, że miesięcznik „Builder” organizuje 
konkurs dla przyszłych inżynierów budownictwa, czyli dla studentów 
na 3 roku studiów, pod patronatem Komitetu Młodej Kadry PZITB. 
Leonard Runkiewicz, przewodniczący kapituły tego konkursu, zapro-
sił wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.
Zostały przyjęte jednogłośnie uchwały w sprawie zatwierdzenia opłaty 
manipulacyjnej związanej z przyznawaniem uprawnień rzeczoznaw-
cy budowlanego PZITB, zatwierdzenia regulaminu Komitetu BIM, 
w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB, w spra-
wie nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Hono-
rowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB, 
w sprawie nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”, w sprawie 
akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB.
Przewodniczący oddał głos Dariuszowi Urbańskiemu przewodniczą-
cemu Oddziału PZITB w Elblągu. Działania przewodniczącego ukie-
runkowane są na utrzymanie oddziału, podejmowane próby zmierzają 
w kierunku reaktywacji oddziału, pobudzeniu działalności. Organizuje 
szkolenia i kursy, wyjazdy na targi oraz imprezy integracyjne.
Teresa Lipska zwróciła się z prośbą do przewodniczących oddzia-
łów, żeby oddelegowali swoich przedstawicieli Kół Seniorów na XXX 
Krajową Naradę Seniorów PZITB, która odbędzie się w Opolu 16–18 
maja 2017 roku. Wiesław Baran jako organizator Narady Seniorów 
serdecznie zaprosił do Opola.
Sekretarz generalny Wiktor Piwkowski mówił o wdrażaniu metodyki 
BIM w Polsce. Celem działań jest zapewnienie krajowemu budow-
nictwu kadr przygotowanych do pracy z zastosowaniem BIM. Ten 
temat był poruszny na I posiedzeniu Komitetu BIM PZITB, któremu 
przewodniczy (więcej w „PB” nr 3/2017).
Ryszard Walentyński poinformował, że Oddział w Gliwicach bę-
dzie głównym organizatorem konferencji pt. „Warsztaty Pracy Pro-
jektanta Konstrukcji”. Konferencja odbędzie się 6–9 marca 2018 r. 
w Szczyrku.
Janusz Kozula potwierdził, że Oddział PZITB w Bielsku-Białej orga-
nizuje 12–14 października 2017 roku XXIII Ogólnopolską Interdy-
scyplinarną Konferencję Naukowo-Techniczną pt. „Ekologia a Bu-
downictwo”.
Leonard Runkiewicz przypomniał, że upływa termin zgłaszania refe-
ratów na Konferencję Naukowo-Techniczną w Krynicy. 
Na zakończenie obrad przewodniczący podziękował wszystkim 
za przybycie i złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PZITB w 2017 r.

Prezydium ZG PZITB
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