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powstał w 1975 r. wraz z utworzeniem województwa elbląskie-
go. Inicjatorem i organizatorem Oddziału PZITB w Elblągu był 
Kazimierz Gołaszewski. Do 1975 r. funkcjonowało przy Elblą-
skim Kombinacie Budowlanym Koło Zakładowe PZITB Od-
działu Gdańskiego. Przewodniczącym komisji młodej kadry 
technicznej był w tamtych czasach Mieczysław Dominczak. 
Skład pierwszego zarządu Oddziału PZITB w Elblągu tworzyli:
• Kazimierz Gołaszewski – przewodniczący,
• Józef Kubicki – zastępca przewodniczącego,
• Barbara Czeszejko-Sochacka – sekretarz,
• oraz: Ireneusz Modzelewski, Jan Hlebowicz, Tadeusz Wa-

leszczyk, Dyonizy Miśkiewicz, August Ekes, Jerzy Jurec, 
Marian Piwowarski, Andrzej Zamojski, Jan Sokołowski, 
Gerhard Skibicki.

Oddział elbląski posiadał około 30 kół zakładowych, mię-
dzy innymi w:
• Elbląskim Kombinacie Budowlanym;
• Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego;
• Kombinacie Budownictwa Komunalnego;
• Elbląskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego;
• Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego;
• Urzędzie Wojewódzkim.
Elbląski Oddział PZITB w latach 70. i 80. ub. wieku liczył ok. 
650 członków. Prężna działalność Oddziału trwała do 1990 r. 
Po tym czasie nastąpił upadek i rozpad przedsiębiorstw bu-
dowlanych, ludzie stracili pracę i jednocześnie rozwiązały się 
koła PZITB przy przedsiębiorstwach. Przemiany ustrojowe na-
stępowały w całej Polsce i miały zasadniczy wpływ na ogra-
niczenie działania Stowarzyszenia. Pojawiły się kłopoty finan-
sowe. W 1998 r. przestały istnieć koła PZITB. Po 1998 roku 
liczba członków w naszym Oddziale wynosiła ok. 50 osób. Po 
zmianach administracyjnych kraju na walnym zebraniu człon-
ków Oddziału poddawane były propozycje, aby przyłączyć 
się do PZITB w Olsztynie. Większością głosów zdecydowa-
no jednak, by Oddział w Elblągu pozostał samodzielną jed-
nostką organizacyjną. Przewodniczącym został Mieczysław 
Domińczak, a w następnych latach Leszek Godlewski i Da-
riusz Urbański, który jest obecnym przewodniczącym. Od 15 
grudnia 2000 r., gdy w życie weszła ustawa o samorządach 
zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, powstało 

16 Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w oparciu o ist-
niejące struktury PZITB. 
Oddział w Elblągu aktywnie włączył się w powstanie War-
mińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Oddział PZITB w Elblągu

Kazimierz 
Gołaszewski

Elżbieta 
Bukowska  
– sekretarz

Mieczysław 
Domińczak – 
członek zarządu

Jarosław 
Niedojadło  
– członek

Dariusz 
Urbański – prze-
wodniczący

Elżbieta Gieda  
– wiceprzewod-
nicząca

Leszek 
Godlewski  
– skarbnik

Piotr 
Koroblewski  
– członek

Walne zgromadzenie oraz przyjęcie nowych członków 
PZITB, marzec 2017 r. Zabytkowa Elektrownia Wodna w Pierzchałach
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Elbląskie środowisko inżynierów budownictwa ma swoich 
przedstawicieli we władzach okręgowych samorządu, jak rów-
nież na szczeblu krajowym:
• Janusz Nowak – zastępca przewodniczącego rady,
• Anna Szymańska – członek rady,
• Andrzej Stasiorowski – przewodniczący Okręgowej Komi-

sji Kwalifikacyjnej,
• Andrzej Łasiński – członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,
• Mieczysław Domińczak – członek Okręgowego Sądu Dys-

cyplinarnego,
• Dariusz Urbański – okręgowy rzecznik odpowiedzialno-

ści zawodowej.
Po wielu zmianach administracyjnych i strukturalnych PZITB 
w Elblągu podjął aktywne działania w celu scalenia i współ-
pracy środowiska inżynierskich oraz młodej kadry technicznej.

Obecnie PZITB Oddział Elbląg liczy ponad 50 członków i jest 
otwarte na pozyskiwanie nowych, młodych aktywnych osób.
Zarząd podejmuje intensywne działania w celu ponownego 
zintegrowania elbląskiego środowiska inżynierskiego i przy-
ciągnięcia do koła młodych członków.
Dlatego też intensywnie współpracuje z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Elblągu, Warmińsko-Mazurską Okręgo-
wą Izbą Inżynierów Budownictwa. Organizuje szereg inten-
sywnych szkoleń, prezentacji technologicznych oraz spotkań 
integracyjnych.

Dariusz Urbański 

Stadion Energa Gdańsk Świąteczno-noworoczne spotkanie członków PZITB 
2017/2018

ORGANIZATOR KONFERENCJI:
POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ

WSPÓŁORGANIZATOR:
Konsorcjum naukowe projektu ORKWIZ

II KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
RUSZTOWANIA

TEMATYKA PRZEWODNIA EDYCJI:
Praktyczne aspekty funkcjonowania rusztowań

22-23 listopada 2018
Sala konferencyjna Hotel WODNIK 
Słok k/Bełchatowa
Konferencja podsumowująca projekt PBS3/A2/19/2015 
„Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, 
wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy 
z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” � nansowany 
przez NCBiR w ramach PBS3.

Konsorcjum naukowe projektu 
ORKWIZ

DLA CHĘTNYCH DODATKOWY MODUŁ: 
Warsztat dla projektantów rusztowań.

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz 
zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pigr.pl

Zapraszamy!


