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Poinformował, że prace nad Kodeksem budowlanym zostały
wstrzymane, a komitet został rozwiązany. Trwają prace nad
nową ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i urbanistyce, natomiast Prawo budowlane zostanie poddane kolejnej nowelizacji. W Senacie RP została złożona ustawa, która
dotyczy uprawnień budowlanych dla inżynierów i pracy Komisji Kwalifikacyjnej. Ta ustawa została pozytywnie oceniana
przez naszych kolegów z PIIB. Wspólnie z prezesem PIIB Zbigniewem Kledyńskim bierzemy udział w pracach w ministerstwie nad rozporządzeniem dotyczącym zawodu inżyniera
i architekta. Nasze dwa tradycyjne zawody mają być rozdzielone. Wspólnie z PIIB złożyliśmy uwagi do dokumentów, które
zostały przedstawione i czekamy na ich rozpatrzenie.
Waldemar Szleper omówił sprawozdanie finansowe ZG PZITB
za rok 2018, łącznie z czasopismem „Przegląd Budowlany”. Rachunek zysków i strat zamknął się kwotą dodatnią. Ryszard Trykosko przypomniał, że wynik finansowy za rok 2018 osiągnęliśmy dzięki pracy wielu koleżanek i kolegów, a w szczególności
z Konkursu PZITB „Budowa Roku” i czasopisma „Przegląd Budowlany”. Tadeusz Durak przedstawił Uchwałę GKR nr 1/2019
z dnia 12.03.2019 roku w sprawie kontroli gospodarki finansowej i oceny sprawozdania finansowego ZG PZITB w 2018 roku.
Przewodniczący poinformował, że są prowadzone rozmowy z PIIB na temat przygotowań do spotkania Grupy V-4.
W marcu zostało podpisane porozumienie pomiędzy PIIB
a PZITB w sprawie wspólnej organizacji spotkania Grupy V-4,
które odbędzie się 3–6 października 2019 roku. Został powołany zespół ds. organizacji spotkania Grupy V-4, ze strony PIIB: przewodnicząca Barbara Malec, Zygmunt Rawicki, a ze strony PZITB – Wiktor Piwkowski. Miejsca spotkania
to Łódź i Warszawa. Przyjęto ramowy program spotkania,
w którym są uzupełniane szczegóły. Uczestnicy spotkania
Grupy V-4 będą gośćmi honorowymi naszego Jubileuszowego 50. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
PZITB w Warszawie. Jubileuszowy 50. NKZD PZITB odbędzie
się 4 października 2019 roku w Warszawie.
Ryszard Trykosko przypomniał, że obie redakcje nie przystąpiły do konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie czasopism naukowych. Obecnie w redakcjach
trwają intensywne prace, żeby zdobyć poparcie środowiska
i ubiegać się o wyższą punktację za artykuły naukowe publikowane na łamach naszych czasopism. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska poinformowała, że 14 marca 2019 roku obie
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19 marca w Warszawie odbyło się pierwsze
posiedzenie ZG PZITB w 2019 roku.
Na wstępie przewodniczący Ryszard Trykosko
powitał na posiedzeniu gości i członków
Zarządu Głównego PZITB.
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Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PZITB w 2019 r.

Prezydium ZG PZITB

redakcje złożyły do MNSW pismo wraz ze wszystkim poparciami otrzymanymi z wyższych uczelni i instytucji. Przypomniała,
że w obecnym roku spadła prenumerata czasopism z dwóch
izb oraz o podwyżce przez Pocztę Polską ceny znaczków za wysyłane egzemplarze z 2,60 na 4,00 zł, co wpłynie na koszty.
Zaprosiła do odwiedzenia nowej strony internetowej „PB”.
Wiktor Piwkowski poinformował, że prace nad normą „BIM
Standard PL” są zaawansowane i obecnie Zespół Ekspercki
opracował program tego projektu, ustalił zadania oraz podpisał umowy z ekspertami. W tym roku zostanie ukończony
pierwszy etap projektu, który dotyczy standardów BIM dla
budownictwa kubaturowego i budownictwa infrastruktury.
Drugim ważnym tematem jest wydanie książki „BIM dla managerów”, która ukaże się na koniec tego roku lub na początku
2020. Poinformował, że dzisiaj był na spotkaniu w zarządzie
inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ubiegłym
roku wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Architektów Polskich wystąpiliśmy z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego, zwracając uwagę, że realizacja tak skomplikowanej inwestycji jak
CPK wymaga zastosowania najnowocześniejszych technologii w zarządzaniu tą inwestycją, a BIM jest taką technologią. Wiktor Piwkowski spotkał się z prezesem zarządu CPK
Jackiem Bartosikiem, z którym ustalił, że będą chcieli nawiązać współpracę z naszym zespołem eksperckim w celu opracowania modelu zarządzania tą inwestycją. Poinformował,
że przystąpiliśmy do realizacji wdrożenia elektronicznej ewidencji członków PZITB. Została zawarta umowa z firmą SORGA na realizację tego projektu.
Następnie przewodniczący Oddziału PZITB w Warszawie Ryszard Rak i Andrzej Szydłowski, przewodniczący Oddziału
PZITB w Katowicach, przedstawili wyjątkowo ciekawe prezentacje multimedialne swoich oddziałów.
Teresa Lipska przypomniała, że 28–30 maja 2019 roku w Białymstoku odbędzie się coroczna KNS.
Na zakończenie Ryszard Trykosko podziękował koleżankom
i kolegom z Oddziału w Bielsku-Białej za bardzo dobrą organizację konferencji „WPPK” w Szczyrku. Podziękował również
wszystkim za przybycie i aktywny udział w obradach.
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