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Od lewej: Michał Wrzosek, Robert Geryło, Tomasz
Żuchowski, Ryszard Trykosko, Andrzej Roch Dobrucki
i Wiktor Piwkowski

Piotr Szymczak zdał relację o stanie realizacji programu działalności Komitetu Młodej Kadry PZITB w kadencji 2016–2020,
a w szczególności podsumowanie działań w roku 2017, który składał się z 12 tematów. Szczególne znaczenie ma projekt Workcamp.
Leonard Runkiewicz poinformował, że po 2 latach intensywnych
prac Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji
Zawodowej PZITB wraz z oddziałami PZITB został znowelizowany Status Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB.
Dotychczasowy Status został przyjęty prawie 30 lat temu, a więc
najwyższy czas, żeby wprowadzić aktualnie obowiązujące zasady. Duże zmiany zostały wprowadzone do „Wykazu specjalności rzeczoznawczych i specjalistycznych PZITB”. Wykaz został
podzielony na dwie części: w pierwszej części mamy specjalistę budowlanego PZITB (nie ma uprawnień budowlanych),
w drugiej części mamy rzeczoznawcę budowlanego PZITB (posiada uprawnienia budowlane). Zdaniem Leonarda Runkiewicza wersja, która jest omawiana na dzisiejszym spotkaniu, nie
jest „wersją żelazną”, wiele można zmienić, kiedy otrzymamy
uzasadnione wskazania, że należy taką zmianę wprowadzić.
Obecny projekt został znowelizowany przez grono 20 osób,
które intensywnie pracowały nad tymi dokumentami. Ryszard
Trykosko podziękował Leonardowi Runkiewiczowi oraz członkom Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji
Zawodowej za duży wkład pracy w opracowanie dokumentów,
a następnie zaproponował dyskusję na ten temat.
Andrzej Myśliwiec, przewodniczący GKO, wyjaśnił, że na ostatnie posiedzenie GKO wpłynęły 44 wnioski, z tego pozytywnie
komisja zaopiniowała 23 wnioski. Zwrócił się z prośbą, żeby
wnioski składane do GKO miały uzasadnienie, inaczej wnioski
zostaną zwrócone do oddziałów z prośbą o uzupełnienie.
Tradycyjnie swoje dokonania przedstawiły dwa oddziały. Jako
pierwsza przemawiała Elżbieta Grochowska przewodnicząca Oddziału PZITB w Zielonej Górze – przedstawiła prezentację multimedialną oddziału. Historia oddziału zaczyna się
w 1953 roku.
Kolejnym mówcą był Przemysław Bodzak, przewodniczący
Oddziału PZITB w Łodzi, który przygotował prezentację multimedialną oddziału, od powołania go w 1937 roku. Obie prezentacje są zamieszczone na stronie www.zgpzitb.org.pl.
Na zakończenie obrad przewodniczący PZITB podziękował
wszystkim za przybycie i aktywny udział w obradach.
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20 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego PZITB. Na wstępie przewodniczący Ryszard Trykosko powitał przybyłych gości: podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tomasza Żuchowskiego, dyrektora ITB
Roberta Geryło, prezesa zarządu PERI Polska Michała Wrzoska, prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego i członków
Zarządu Głównego obecnych na posiedzeniu.
Przewodniczący w imieniu stowarzyszenia podziękował za wzorowo układającą się współpracę, wsparcie ze strony GUNB,
ITB, PIIB, PERI Polska i Ministerstwa Infrastruktury. Podnosi
to rangę naszych spotkań, konferencji i sympozjów. W dowód
uznania i podziękowania za współpracę wspólnie z Wiktorem
Piwkowskim złożył okolicznościowe adresy wraz z pamiątkowym albumem na ręce zaproszonych gości.
Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury podziękował za zaproszenie. Jednocześnie nadmienił, że jest członkiem Oddziału Warszawskiego PZITB
od 2008 roku, tym bardziej jest mu miło uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, ponieważ jest dumny, że należy do tak
zasłużonego stowarzyszenia.
Robert Geryło – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej podziękował za zaproszenie i poinformował, że najpierw był
członkiem PZITB, a potem został dyrektorem ITB. Ma nadzieję, że dotychczasowe kontakty i współpraca pomiędzy naszymi organizacjami będą dalej kontynuowane.
Michał Wrzosek – prezes zarządu PERI Polska podziękował
za wyróżnienie i zaproszenie. Następnie stwierdził, że wsparcie finansowe, jakiego udziela tak zacnej organizacji, jest dużą
satysfakcją, ponieważ można dokładnie obserwować działania, na które te środki są przeznaczane. Działalność, jaką prowadzą młodzi koledzy i koleżanki z KMK PZITB przy realizacji
programu Worckamp, napawa dumą, że mamy taką młodzież,
której zależy, żeby wspierać potrzebujących.
Andrzej Roch Dobrucki – przewodniczący Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdził, że nasze organizacje są
związane ze sobą zawodowo i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żebyśmy działali razem – tylko w jedności jest
nasza siła, a próby dzielenia nas mogą przynieść duże straty
dla obu organizacji. Ryszard Trykosko podziękował wszystkim gościom.
Waldemar Szleper omówił sprawozdanie finansowe ZG PZITB
za rok 2017, łącznie z czasopismem „Przegląd Budowlany”.
Rachunek zysków i strat z działalności ZG PZITB zamknął się
kwotą dodatnią (netto). Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Durak przedstawił uchwałę GKR nr 1/2018
w sprawie kontroli gospodarki finansowej i oceny sprawozdania finansowego Zarządu Głównego PZITB w 2017 roku.
Wiktor Piwkowski poinformował, że pod koniec 2017 roku ukazała się książka pt. „BIM w praktyce – standardy – wdrożenia
– case study”, której inspiratorem był PZITB. Książka została
wydana przez PWN i jest w istocie podręcznikiem dla kształcenia w dziedzinie BIM.
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