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Koleżanki i Koledzy,

Minęły Święta Wielkanocne. Jakże odmienne od tych, jakie corocznie przygotowujemy i wspo-
minamy. Tegoroczny 12 i 13 kwietnia, a także kilkutygodniowy okres poprzedzający Wielkanoc 
i Poniedziałek Wielkanocny zapamiętamy w sposób zgoła odmienny. Nie cieszyliśmy się tak jak 
zawsze najważniejszym świętem religijnym, tradycyjnymi obrzędami, wielkanocnym stołem. 
Wszystko, co piękne i związane z Wielkanocą, przysłonił nam koronawirus, który znienacka opa-
nował świat, Europę i Polskę, sprawiając, że znaleźliśmy się w zupełnie innej sytuacji społecznej 
i gospodarczej. Szalejąca, niszcząca i śmiercionośna epidemia niweczy gospodarki krajów, sprawia, że wiele gałęzi przemysłu, 
handlu i usług przestaje funkcjonować, co bezpośrednio odbija się na każdym z nas osobiście, a także firmach, w których jeste-
śmy zatrudnieni. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, poddajemy się różnego rodzaju restrykcjom i ograniczeniom z nadzie-
ją, że świat w najbliższym czasie znajdzie skuteczny sposób i opanuje otaczające nas zagrożenie.

Koronawirus ogranicza nasze działania. Branża budowlana pracuje, choć funkcjonuje w odmiennych warunkach. Podda-
wana jest ograniczeniom mającym na celu zachowanie maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich pracowników, tych 
pracujących na czynnych placach budów, jak i pracowników biurowych, niejednokrotnie pracujących w nowym trybie pracy 
– pracy zdalnej.

Rzeczywistość wymuszona troską o nasze zdrowie sprawiła, że przeorganizowaliśmy jako Związek wszystkie tegoroczne 
plany i zamierzenia. To, czym się zawsze szczyciliśmy, co wyróżniało nas spośród organizacji i stowarzyszeń – nasza aktyw-
ność szkoleniowa legła w gruzach. Rzutem na taśmę udało się nam zorganizować „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” 
w Wiśle. Zmuszeni byliśmy przełożyć majowe „Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” oraz „Warsztaty trwałości 
budowli i ochrony przed korozją – Kontra”. Niepewny jest los tegorocznej wrześniowej Konferencji Naukowej w Krynicy.

Zaplanowane na maj 2020 roku konkursowe rozstrzygnięcie o laur najlepszych realizacji kubaturowych i infrastruktural-
nych w konkursie „Budowa Roku 2019” odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu br.

Rok 2020 jest dla naszego Związku rokiem wyborczym. Po upływie czteroletniej kadencji mamy na wszystkich szczeblach 
Związku zdać sprawozdanie z realizacji podjętych w 2016 roku zobowiązań oraz dokonać wyboru nowych władz. Tutaj także 
sytuacja epidemiologiczna kraju sprawiła, że nie udało się odbyć zaplanowanych w marcowych terminach wszystkich Walnych 
Zgromadzeń Oddziałów. Ich odbycie przełożono wstępnie do końca lipca 2020, co skutkuje przełożeniem terminu Krajowego 
Zjazdu Delegatów PZITB w Opolu, którego nowy termin zaplanowano na 11–13 września 2020.

Dokładamy starań, aby nadal – i co ważne – systematycznie, ukazywały się nasze dwa czasopisma naukowo-techniczne 
„Inżynieria i Budownictwo” oraz „Przegląd budowlany”. Bardzo zachęcam do ich lektury.

Marzec 2020 roku przyniósł zmiany w budowlanym prawodawstwie. 3 marca 2020 roku prezydent RP podpisał ustawę 
z dnia 13 lutego 2020 „O zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw”, która wejdzie w życie po upły-
wie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. W trwającym procesie legislacyjnym ważne są szczególnie rozporządzenia wykonawcze, 
gdyż to one jednoznacznie określą rolę inżyniera na budowie, co zdaniem naszego środowiska jest najistotniejszym elementem 
usytuowania nowej pozycji inżyniera budownictwa w stosunku do architekta.

Nie sposób zakończyć majowy wstępniak inaczej niż optymistycznie. Miejmy w sobie wiarę i nadzieję, że w najbliższej przy-
szłości sytuacja epidemiologiczna nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie ulegnie zdecydowanej poprawie. Wytrwajmy 
w przekonaniu, że wkrótce do naszego życia powróci normalność, a my choć wewnętrznie odmienieni przez doświadczenia 
minionych dni, będąc razem i działając solidarnie, odbudujemy to, co dzisiaj w tej walce jeszcze tracimy.

Dziękując w imieniu Was, Koleżanek i Kolegów, wszystkim pracownikom służby zdrowia, za ich nieustanny trud, starania 
i walkę o nasze zdrowie, łączę serdeczne pozdrowienia,


