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25 września 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZITB. Przewodniczący powitał na posiedzeniu gości i członków ZG PZITB. Następnie wspomniał zmarłą Koleżankę prof. dr hab. inż. Marię Kamińską, która w latach
1993–2005 była sekretarzem Komitetu Nauki PZITB, zasłużonym pracownikiem Politechniki Łódzkiej i wybitnym naukowcem, dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wspomnienie ukazało się
w numerze listopadowym „Przeglądu Budowlanego”.
Przywołał zmarłego Kolegę mgr inż. Tadeusza Tarczyńskiego
– członka honorowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, przez wiele lat przewodniczącego Oddziału PZITB w Opolu. Wspomnienie ukazało się w numerze wrześniowym „PB”. Członkowie ZG PZITB uczcili pamięć
zmarłych minutą ciszy.
Ryszard Trykosko poinformował, że od 16 do 20 września
2018 roku odbywała się 64. Konferencja Naukowa Komitetu
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
w Krynicy Zdroju. Główny temat konferencji to „Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania”. Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Krakowską i Politechnikę Gdańską na
wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Poinformował, że ważnymi wydarzeniami, jakie nas czekają w 2019
roku, jest spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, którego wspólnie
z PIIB jesteśmy gospodarzami, oraz Jubileusz 85-lecia PZITB.
Przewodniczący zaproponował, żeby punkt porządku obrad
dotyczący Statusu Rzeczoznawcy Budowlanego został przeniesiony na następne posiedzenie ZG, chce, żeby tę nową
wersję Statusu otrzymali wszyscy członkowie ZG i mieli czas
na zapoznanie się z nią.
Leonard Runkiewicz stwierdził, że: za każdym razem, kiedy staramy się coś zmienić, wprowadzić coś nowego, to od razu budzi to kontrowersje, tak jest zawsze nie tylko w Stowarzyszeniu,
ale również i na uczelni. Zmiany, jakie zostały wprowadzone do
Statusu, były przez kilka lat dyskutowane w środowisku, tylko
wprowadzenie ich czekało na odpowiedni moment. W ciągu 3
lat cały czas apelowałem do członków ZG, żeby nadsyłali uwagi
do Statusu, ale odzew był znikomy. Natomiast członkowie Komitetu zgłaszali drobne poprawki; było to około 20%. Doszedłem do wniosku, że najwyższa pora, żeby ten dokument znowelizować i wprowadzić, niż nic nie robić.
Waldemar Szleper omówił zestawienie dotyczące wykonania
budżetu ZG PZITB za 8 miesięcy 2018 r. Tadeusz Durak stwierdził, że wykonanie budżetu Zarządu Głównego po stronie kosztów jest poprawne, a dyscyplina finansowa jest zachowana.
Wiesław Baran przypomniał, że w maju br. został powołany Zespół wspierający działalność czasopism PZITB. Na początku
podjęliśmy inicjatywę, żeby szukać odpowiedzi na podstawowe pytania: do kogo powinny być adresowane nasze czasopisma, co zrobić, żeby zwiększyć czytelnictwo. Każdy z kolegów
przedstawił swoje stanowisko, a większości były ukierunkowane na to, żeby czasopisma były sprofilowane, podnieść punktację w czasopismach, zadbać o międzynarodowe Kolegium
Redakcyjne, Rady Naukowe.

Małgorzata Nawrocka-Tazbir podczas prezentacji
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Wrześniowe posiedzenie ZG PZITB

Maciej Gruszczyński prezentuje swój Oddział

Tadeusz Durak przypomniał, że we wrześniu są składane deklaracje w OIIB w sprawie zamówienia czasopism. Zwracał się
z prośbą do przewodniczących Oddziałów, żeby zwrócili uwagę koleżankom i kolegom z OIIB, którzy też są naszymi członkami, że jest możliwość zamówienia naszych czasopism poprzez OIIB bezpłatnie lub za drobną dopłatą.
Wiktor Piwkowski poinformował, że został zakończony pierwszy element projektu wdrożenia BIM w polskim budownictwie
pt. „BIM Edukacja”. W tym projekcie zostały opracowane, po
konsultacjach, podstawy programowe BIM dla przedmiotu BIM
na wyższych uczelniach technicznych. Wydano także podręcznik „BIM w praktyce” uznany za najlepszy podręcznik techniczny 2018 roku. W ciągu najbliższych 2 lat zostanie opracowany
komplet standardów BIM, które w przyszłości mogą stać się
standardami obowiązującymi w całym polskim budownictwie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie obchodów 85-lecia PZITB oraz zwołania 50. Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w 2019 roku. Poinformował, że z Zarządu Oddziału PZITB w Opolu wpłynęło pismo
w sprawie terminu zwołania 51. Krajowego Zjazdu Delegatów
PZITB w Opolu w 2020 roku 5–7 czerwca.
Następnie Małgorzata Nawrocka-Tazbir przewodnicząca Oddziału PZITB w Częstochowie przedstawiła prezentację multimedialną. 23 marca 1953 roku powołano Oddział PZITB w Częstochowie. W Oddziale działają następujące Koła: Terenowe,
Seniorów, przy Politechnice Częstochowskiej, Młoda Kadra
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