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Patronat honorowy nad konferencją objęli Polski Zwią-
zek Inżynierów i Techników Budownictwa, prof. Zbigniew 
Kledyński – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Norbert Książek – główny inspektor nadzoru budowlane-
go, prof. Andrzej Garbacz – dziekan Wydziału Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Warszawskiej. Patronat medialny objęły 
czasopisma „Przegląd Budowlany” oraz „Inżynieria i Budow-
nictwo”, kanał CONCRETniE Na Budowie prezentujący filmy 
o tematyce ogólnobudowlanej. 
Konferencję poprowadzili Michał Bal – koordynator projek-
tu Honor Inżyniera oraz Marta Gniewecka – jedna z organi-
zatorek zjazdu. Podczas rozpoczęcia konferencji głos zabrali 
Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny PZITB oraz Tomasz 
Piórkowski – zastępca sekretarza PIIB. Obie wypowiedzi na-
wiązywały do tematu Honor Inżyniera oraz zawodu zaufa-
nia publicznego, jakim jest inżynier budownictwa. Kolej-
na prezentacja dotyczyła struktur oraz działalności Młodej 
Kadry PZITB, a wygłosił ją Piotr Szymczak – przewodniczą-
cy Komitetu Młodej Kadry. Wspomniał on o głównych ce-
lach KMK, jakimi są m.in.: integracja środowiska młodych 
inżynierów, samokształcenie zawodowe oraz podnoszenie 

kwalifikacji. Zaprezentował również projekt Workcamp MK 
PZITB oraz obiekty budowlane z całej Polski, które mieli moż-
liwość zwiedzać członkowie Młodej Kadry w ramach zorga-
nizowanych Zjazdów MK PZITB. Następnym tematem była 
działalność Młodej Kadry w temacie Honor Inżyniera, mają-
ca na celu promocję zawodu inżyniera budownictwa. Przed-
stawił ją Michał Bal – koordynator tematu Honor Inżyniera. 
W swojej wypowiedzi przybliżył uczestnikom historię bu-
dynku Prudential oraz jego twórcy – profesora Stefana Bryły. 
Następnie zaprezentowały się firmy partnerskie konferencji 
Honor Inżyniera MK PZITB oraz XX Jubileuszowego Zjazdu 
MK PZITB, bez udziału których opisane wydarzenie nie mo-
gło się odbyć. Pierwszą prezentację wygłosił Krzysztof Mila-
nowski – członek Zarządu Polskiej Grupy Prefabrykacji, któ-
ry przybliżył swoją ścieżkę zawodową oraz przedstawił, jak 
bycie członkiem Młodej Kadry pomogło mu w karierze oraz 
budowaniu pozycji na rynku. W swojej wypowiedzi podkre-
ślił wagę synergii oraz współpracy zawodowej wśród inży-
nierów. Druga prezentacja, wygłoszona przez Piotra Dzię-
gielewskiego – koordynatora ds. rozwoju firmy PERI Polska, 
dotyczyła historii szalunków, czyli nieodzownego partnera 

Konferencja Honor Inżyniera MK PZITB
18 października 2019 r. w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyła się 
w ramach pierwszego dnia XX Jubileuszowego Zjazdu Młodej Kadry PZITB Konferencja Honor 
Inżyniera MK PZITB. Głównym organizatorem wydarzenia był Komitet Młodej Kadry PZITB. 
Konferencja miała na celu przedstawienie zawodu inżyniera budownictwa w świetle stosownym  
do wiedzy oraz odpowiedzialności, z jaką się on wiąże.
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Uczestnicy konferencji, członkowie MK PZITB i zaproszeni goście 
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w pracy inżyniera budownictwa. Zaprezentował on rów-
nież początki firmy PERI oraz spółki PERI Polska. Następ-
nie wyświetlono filmy przygotowane przez firmę Budimex 
– Złotego Partnera konferencji, w których uczestnicy mo-
gli zobaczyć m.in. relacje z budowy zbiornika przeciwpo-
wodziowego Racibórz Dolny dla górnej Odry oraz budowy 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dune B w Mielnie. 
Pierwsza, spośród Srebrnych Partnerów konferencji, firma 
Hochtief Polska swoją prezentację skupiła na najlepszych 
realizacjach z ostatnich lat, tj.: Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku, kompleks Business Garden w Warszawie oraz 
Centrum Praskie Koneser w Warszawie. W prezentacji To-
masza Góreckiego, specjalisty BIM Hochtief Polska, nie za-
brakło też przykładów zastosowania technologii BIM w pol-
skich realizacjach. Drugi Srebrny Partner konferencji, firma 
Strabag, opisała karierę zawodową na przykładzie dwóch 
pracowników. Anna Żmuda – kierownik robót i wieloletni 
członek Młodej Kadry PZITB przedstawiła swoją ścieżkę od 
Koła Młodych O/Bydgoszcz do obecnie pełnionej funkcji 
w firmie. Kierownik zespołu przygotowania produkcji Dag-
mara Czernik opowiedziała o swojej funkcji przy realizacji 
hotelu Motel One w Warszawie. W konferencji dodatkowo 
udział wzięła Kamila Rosik – specjalista ds. rekrutacji i roz-
woju firmy Strabag. Jako ostatnia zaprezentowała się Sagit-
ta ITC – Platynowy Partner konferencji. Firma reprezento-
wana była przez Jerzego Krajewskiego – prezesa firmy oraz 
Marię Łaniecką – dyrektor ds. projektów budowlanych. Pre-
zentacja dotyczyła prętów zbrojeniowych ALBA FGR z włók-
na szklanego, ich właściwości i zastosowań przez współcze-
snych inżynierów budownictwa w obiektach drogowych, 
przemysłowych oraz mieszkaniowych. Podczas konferencji 

obecne były również Wioletta Jackiewicz-Rek prodziekan ds. 
studenckich Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki War-
szawskiej oraz Grażyna Furmańczyk-Ziemińska redaktor na-
czelna „Przeglądu Budowlanego”.
Zarówno konferencja Honor Inżyniera MK PZITB, jak i jej te-
matyka cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczest-
ników. W wydarzeniu wzięło udział 94 członków Młodej Ka-
dry, w tym delegaci z 17 oddziałów PZITB, goście specjalni 
oraz delegacja 27 uczniów Technikum Budownictwa i Archi-
tektury Nr 1 w Warszawie. Podczas konferencji rozlosowano 
wśród uczestników 35 książek o tematyce BIM. 
Serdecznie zachęcamy do obserwowania fanpage projek-
tu na www.facebook.com/honorinzyniera.

Mgr inż. Piotr Szymczak 
Przewodniczący Komitetu Młodej Kadry
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Członkowie Młodej Kadry

Forum Inżynierów Przyszłości
12– 15 marca 2020 r. we Wrocławiu

Będzie to spotkanie:
•	 młodych	inżynierów,	którzy	dopiero	stawiają	swoje	pierw-

sze	kroki	na	drodze	zawodowej,
•	 studentów	uczelni	technicznych,	którzy	niedługo	wejdą	na	

rynek	pracy,
•	 przedstawicieli	uczelni	kształcących	przyszłe	kadry,
•	 przedsiębiorców,	którzy	zatrudniają	i	wiedzą	jakich	osób	bę-

dzie	potrzebował rynek	pracy	za	kilka	lat.

Podczas	 konferencji	 odbędą	 się	 wystąpienia,	 panele	 dysku-
syjne	 oraz	 szkolenia	 w	kilku	obszarach:

•	 przemysł	4.0,
•	 przedsiębiorczość,
•	 działalności	studencka	i	społeczna,
•	 rozwój	osobisty.

Kamil Nawirski główny koordynator
+48 608 726 992 kamil.nawirski@not.pl

Aleksandra Pawłowska promocja i media
+48 508 844 663 aleksandra.pawlowska@not.pl

Organizowane przez zespół Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej  
Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (NOT Wrocław).

www.fip.not.pl


