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został powołany w 1948 roku. Początki jego działalności to 
głównie organizowanie kół zakładowych w regionie i rozwija-
nie działalności szkoleniowej, nakierowanej na doskonalenie 
jakości produkcji budowlanej oraz wynalazczości i rewitaliza-
cji obiektów budowlanych. Oddział włączał się też w kształ-
towanie i integrację środowiska budowlanego na poziomie 
ogólnokrajowym – w listopadzie 1956 r. był organizatorem 
VII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB. 
Oddział wykazywał dużą aktywność w latach 70. ubiegłego 
wieku. W roku 1974 powołano Komisję Młodej Kadry. Jej prze-
wodniczącą została dzisiejsza przewodnicząca zarządu Od-
działu Jadwiga Bizon-Górecka. Komisja zajmowała się głów-
nie krzewieniem nowatorskiej myśli technicznej wśród kadry 
inżynieryjno-technicznej Oddziału, przy czym współpracowała 
z młodą kadrą skupioną przy Zarządzie Głównym PZITB. Po-
zwoliło to na rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń regio-
nalnych na forum ogólnopolskim, co w czasach bez internetu 
było wartościowe. Przykładem może być ciekawe wystąpie-
nie w Bydgoszczy prof. Kazimierza Flagi, inżyniera konstruk-
tora, który w Agence de Taillibert w Paryżu kierował opraco-
waniem studium projektowego głównych obiektów Igrzysk 
XXI Olimpiady w Montrealu (1976 r.). Oddział PZITB w Byd-
goszczy stał się centrum wiedzy budowlanej w regionie byd-
goskim. W 1975 roku skupiał 1512 osób, zrzeszonych w 45 
kołach zakładowych. Utworzono też Zespół Rzeczoznawców 
– Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa 
(CUTOB PZITB). 
Zmiany, które zaszły w latach osiemdziesiątych, oraz nowy po-
dział administracyjny naszego kraju spowodowały powstanie 
Oddziału PZITB w Toruniu, do którego odeszło z Bydgosz-
czy 11 kół zakładowych. Nowa sytuacja gospodarcza oraz 
powstanie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa spowodowały znaczne zmniejszenie licz-
by członków Oddziału. 

W roku 2013 zarząd Oddziału, pod przewodnictwem wielo-
letniego przewodniczącego Andrzeja Myśliwca, reaktywował 
działalność Komisji Młodej Kadry, powołując na funkcję prze-
wodniczącego Jarosława Góreckiego. Trzon tej komisji stano-
wią młodzi absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrod-
niczego w Bydgoszczy. Młoda kadra wpisała się w funkcjono-
wanie Oddziału, współpracując też z Komisją Seniorów. Ich 
wymiana doświadczeń jest wysoko oceniana przez uczestni-
ków tych spotkań.
Do pracy w organach Zarządu Głównego PZITB w kadencji 
2016–2020 zostały zgłoszone osoby: Jadwiga Bizon-Górec-
ka – Komitet Nauki PZITB, Andrzej Myśliwiec – Główna Ko-
misja Odznaczeń, Jarosław Górecki i Marcin Tryka – Komi-
tet Młodej Kadry. 
Obecnie działalność Oddziału jest widoczna w perspektywie 
regionalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.
Perspektywa regionalna obejmuje:

patronowanie przedsięwzięciom organizacji w branży bu-• 
dowlanej,
propagowanie innowacji w budownictwie,• 
doskonalenie zawodowe kadry inżynieryjno-technicznej,• 
propagowanie dobrych praktyk w budownictwie z udzia-• 
łem Koła Seniorów,
działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnej,• 
świadczenie usług rzeczoznawczych. • 

Przykładem działalności w regionie jest m.in. objęcie ho-
norowym patronatem 34. edycji Targów Pomorza i Kujaw 
01.04.2017 r. 
W zakresie propagowania innowacji w budownictwie przy-
kładem jest zorganizowanie przez członka zarządu Jarosła-
wa Góreckiego konferencji na temat problemów wdrożenio-
wych idei BIM.

Koło Młodej Kadry w roku 2017 wyremontowało mieszkanie 
dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych 
w ramach projektu Workcamp MK PZITB.

Oddział PZITB w Bydgoszczy 

Młoda Kadra Oddziału w Bydgoszczy powitana na obcho-
dach 80-lecia PZITB
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Oddział organizuje corocznie dwie edycje kursów przygoto-
wawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane. 
Działalność Oddziału w perspektywie ogólnopolskiej to 
m.in.:

włączanie się w działalność Komitetu Nauki PZITB, • 
włączanie się w działalność Komitetu Młodej Kadry • 
PZITB, 

włączanie się w działalność Komitetu BIM PZITB, • 
patronowanie przedsięwzięciom PZITB o zasięgu krajo-• 
wym.

Komisja Nauki Oddziału opiniuje referaty z regionu na konfe-
rencję KILiW PAN i KN PZITB w Krynicy.
Oddział patronował konferencji Workcamp, organizowanej przez 
Komitet Młodej Kadry w Warszawie 25 listopada 2017 r.
Od 27 do 29 maja 2016 odbywał się w Bydgoszczy XV Zjazd 
Naukowo-Techniczny Młodej Kadry Polskiego Związku Inży-
nierów i Techników Budownictwa. Na zaproszenie Koła Mło-
dej Kadry przy bydgoskim Oddziale PZITB przybyli reprezen-
tanci oddziałów z Gliwic, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, 
Olsztyna, Rzeszowa, Szczecina oraz Wrocławia. Organiza-
cję zjazdu wspierała Kujawsko-Pomorska Izba Inżynierów 
Budownictwa, a swoim patronatem wydarzenie objął Prezy-
dent Miasta Bydgoszczy.
Przedstawiciel Oddziału PZITB w Bydgoszczy Jarosław Gó-
recki 7 listopada 2017 r. w siedzibie dziennika Rzeczpospoli-
ta w Warszawie uczestniczył w webinarium poświęconym te-
matyce zarządzania budżetem inwestycji. Wydarzenie to było 
transmitowane on-line.
Perspektywa międzynarodowa działalności Oddziału w Byd-
goszczy to m.in.:

konferencje międzynarodowe, organizowane corocznie • 
konferencje z cyklu CEPPIS Civil Engineering. Present Pro-
blems, Innovative Solutions,
aplikowanie do projektów w zespołach międzynarodowych • 
– projekt: „Mediterranean collaborative cluster for techno-
logical innovation in the popular sector. MEDPOP”.  

Oddział współpracuje z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą In-
żynierów Budownictwa. W wyborach na V kadencję 2018–2022 
przewodniczącą Rady Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej OIIB 
została członkini Oddziału PZITB w Bydgoszczy Renata Sta-
szak. Do organów K-P OIIB wybrani też zostali członkowie 
Oddziału: Jadwiga Bizon-Górecka, Jacek Kołodziej, Andrzej 
Myśliwiec. 

Więcej informacji: www.pzitbbydgoszcz.pl

Jadwiga Bizon-Górecka

Uczestnicy konferencji CEPPIS 2017

Uczestnicy Zjazdu Młodej Kadry w centrum Bydgoszczy

Wystąpienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy mgr. inż. 
Rafała Bruskiego na Zjeździe Młodej Kadry w Bydgoszczy 
– seminarium w sali konferencyjno-szkoleniowej obiektu 
IDEA Przestrzeń Biznesu na terenie Bydgoskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego

Uczestnicy Zjazdu Młodej Kadry wizytowali Zakład Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy
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