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19 czerwca 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego PZITB. Na wstępie Ryszard Trykosko powitał
członków Zarządu Głównego na posiedzeniu Zarządu Głównego PZITB. Poinformował, że zostało wysłane pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym, PZITB wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa (PZPB), działając
w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich
(SARP), podjęli szerokie działanie w celu wdrożenia w procesie inwestycji publicznych w Polsce innowacyjnej technologii BIM w pracach projektowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Otrzymaliśmy informację,
że pismo zostało pozytywnie zaopiniowane i przekazane do
odpowiednich ministerstw.
Następnie powiedział, że 6 lutego 2018 roku w Warszawie,
z inicjatywy PZITB, PZPB, PORR S.A., Budimex S.A., Skanska
S.A., Warbud S.A., została podpisana deklaracja współpracy
pt. Projekt „BIM Standard PL”. Celem tej inicjatywy jest opracowanie polskich standardów BIM w obszarze zamówień publicznych na potrzeby inwestycji publicznych kubaturowych
oraz inwestycji liniowych, czyli infrastrukturalnych. W ramach
podpisanej deklaracji została powołana Grupa ekspercka, która opracowała założenia organizacyjne i realizacyjne tego projektu. W opracowaniu tym podano, że do połowy 2019 roku
zostaną opracowane standardy dla budownictwa kubaturowego i infrastruktury. Natomiast w połowie 2020 roku będą
przygotowane dokumenty towarzyszące tym standardom, tj.
wzory umów, opisy itd.
Waldemar Szleper omówił zestawienie dotyczące wykonania
budżetu ZG PZITB za 5 miesięcy 2018 r. Tadeusz Durak stwierdził, że wykonanie budżetu Zarządu Głównego po stronie
kosztów jest poprawne, dyscyplina finansowa jest zachowana.
Kol. Szleper przedstawił prezentację multimedialną na temat
„Ochrony danych osobowych” – RODO, która obowiązuje od
dnia 25 maja 2018 roku.
Ryszard Trykosko przedstawił projekt Uchwały z dnia 22 maja
2018 roku w sprawie powołania Zespołu wspierającego działalność czasopism PZITB. Przypomniał, że w Uchwale Generalnej XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie
w p. 1d zostało zapisane, że jednym z głównych kierunków
działalności PZITB w kadencji 2016–2020 jest: „podejmowanie szerszych działań wśród członków PZITB oraz w środowisku budowlanym, mającym na celu wspieranie czasopism
PZITB, stanowiących istotną pomoc w doskonaleniu wiedzy
w zakresie szeroko rozumianej problematyki inżynierii lądowej”. O tym zapisie rozmawiał z Kazimierzem Flagą, Anną
Halicką i Wiesławem Baranem podczas XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” w Cedzynie. Cały czas staramy się podnieść rangę naszych czasopism, jednak napotykamy przeszkody wynikające
ze spodku prenumeraty, braku artykułów oraz złej koniunktury zewnętrznej. Jedną z propozycji jest powołanie Zespołu
wspierającego czasopisma. Na przewodniczącego Zespołu
powołano Wiesława Barana.
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Anna Halicka zgodziła się, że musimy podjąć działania, żeby
utrzymać nasze czasopisma na rynku, jest to walka przede
wszystkim o tzw. „punkty”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przygotowuje konkurs dla czasopism naukowych,
które nie są w międzynarodowych bazach „Web of Science”.
Wiesław Baran potwierdził, że z informacji, które docierają do
nas z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynika, że
są przygotowywane różna działania, które mogą zostać przyjęte prawdopodobnie pod koniec tego roku, a które w radykalny
sposób mogą zmienić rynek wydawniczy. Z wypowiedzi wiceministra Piotra Müllera można odczytać, że prawdopodobnie
w grudniu 2018 roku zostanie ogłoszony konkurs i wyłonionych zostanie 250 polskich czasopism naukowych, które nie
są jeszcze w bazach międzynarodowych. Zakłada się, że dzięki
środkom finansowym czasopisma te znajdą się w międzynarodowych bazach. Jeśli czasopisma wygrają konkurs, będą traktowane przez ministerstwo tak, jakby już w tych bazach były.
Ponadto wszystkie czasopisma spoza nowego wykazu czasopism będą punktowane ryczałtowo, ale na niższym poziomie
punktowym. Stanowisko Wiesława Barana jest takie, że warto postarać się, żeby przynajmniej jedno z naszych czasopism
znalazło się na tej liście. Zdaniem Wiesława Barana 5-osobowy „Zespół Wspierający Wydawnictwa”, który będzie pracował
przy udziale redaktorów naczelnych czasopism PZITB i w porozumieniu z przewodniczącą Rady Programowej Czasopism
i Wydawnictw PZITB Anną Halicką, może być dobrym kierunkiem działań wspomagających nasze czasopisma. Na konferencji naukowej w Krynicy 2018 odbędzie się posiedzenie „Zespołu Wspierającego Wydawnictwa”, gdzie zostaną przedstawione
i omówione najważniejsze sprawy.
Jako kolejny głos zabrał Waldemar Orłowski przewodniczący
Oddziału PZITB w Białymstoku, który przedstawił prezentację
multimedialną Oddziału. Po nim Janusz Superson, przewodniczący Oddziału PZITB we Wrocławiu, przedstawił działalność swojego oddziału. Członkowie Zarządu Głównego nagrodzili kolegów brawami. Prezentacje są zamieszczone na
stronie www.zgpzitb.org.pl
Piotr Szymczak poinformował, że KMK wspólnie z Politechniką Warszawską organizują plebiscyt „Budowniczowie 100-lecia niepodległej Polski”, którego zwieńczeniem ma być wydanie albumu w języku polskim i angielskim.
Na zakończenie obrad ZG PZITB przewodniczący PZITB podziękował wszystkim za przybycie i aktywny udział w obradach.
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