Świąteczne posiedzenie Zarządu Głównego PZITB
18 grudnia w Warszawie odbyło się ostatnie posiedzenie
ZG PZITB w 2018 roku. Na wstępie Ryszard Trykosko powitał członków Zarządu Głównego PZITB i zaproszonych gości
prezesa PIIB prof. Zbigniewa Kledyńskiego i dyrektora ITB Roberta Geryłę oraz prezesa zarządu Peri Polska Michała Wrzoska, który niestety nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.
Przewodniczący wspomniał zmarłego inż. Rajmunda Bagniewskiego, zasłużonego członka i aktywnego działacza
Oddziału PZITB w Olsztynie i Głównej Komisji Seniorów. Następnie przywołał pamięć zmarłego mgr. inż. Czesława Hurynowicza – który przez 5 kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału PZITB w Słupsku. Członkowie ZG PZITB
uczcili pamięć zmarłych kolegów chwilą ciszy.
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Zaproszeni goście: dyrektor ITB Robert Geryło, prezes PIIB prof.
Zbigniew Kledyński oraz przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko

Jako kolejny Waldemar Szleper omówił zestawienie dotyczące wykonania budżetu ZG PZITB za 11 miesięcy 2018 r.
Tadeusz Durak poinformował, że członkowie GKR stwierdzili, że po stronie kosztów jest poprawnie, a dyscyplina finansowa jest zachowana. Waldemar Szleper przedstawił projekt budżetu Zarządu Głównego PZITB na rok
2019. Projekt budżetu ZG został przygotowany na podstawie wykonania budżetu za rok 2018. W zestawieniu została dodana jedna pozycja, dotycząca Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB i Grupy Wyszehradzkiej. Wysokość świadczeń Oddziałów na FWDS na rok 2019
ustala się w kwocie 2,50 zł od każdego członka miesięcznie, z wyłączeniem Członków Honorowych i Zasłużonych
Seniorów PZITB.
Anna Halicka powiedziała, że na posiedzeniu Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB 16 listopada br. dokonała oceny czasopism pod względem merytorycznym,
ponieważ to jest jej podstawowe zadanie oraz omówione
zostały kierunki działania na następny rok. Na posiedzeniu
Prezydium ZG 16 października br. została podjęta Uchwała
nr 24/2018 w sprawie rezygnacji naszych czasopism z konkursu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Na posiedzeniu był obecny Wiktor Piwkowski, który przedstawił
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stanowisko, jakim kierowało się Prezydium, przyjmując
taką decyzję. Rada przede wszystkim podziękowała paniom redaktor za podjęcie ogromu pracy aby wypełnić
wnioski do MNiSW. Wielki niepokój budzi brak autorów artykułów problemowych oraz znaczący spadek zamówień
na prenumeratę. Przewodniczący zapewnił o toczących
się rozmowach z profesorami odnośnie artykułów. Podjęto również działania w sprawie zamówień prenumeraty.
Przewodniczący poinformował, że spotkał się z Leonardem
Runkiewiczem przewodniczącym KRBiSZ, żeby opracować
najlepsze rozwiązanie dotyczące punktacji za prenumeratę czasopism. Dyskusja była ożywiona, ale udało się wypracować kompromis, który ma nadzieję zostanie pozytywnie
przyjęty przez członków ZG.
Kolejny głos zabrał Piotr Szymczak, na wstępie zaznaczył,
że w roku 2018 Komitet Młodej Kadry PZITB wykazał zmniejszoną aktywność. Ten stan przedstawiała ankieta przeprowadzona wśród KMK PZITB. Przedstawił problemy, z jakimi
borykają się studenci. Ogromnym problemem jest zastąpienie nieczynnych koordynatorów nowymi osobami przy
realizacji tematów z Programu Działalności KMK na kadencję 2016–2020. Ryszard Trykosko podziękował za zaprezentowanie tematu oraz analizę przyczyn. Następnie zaproponował następujące terminy posiedzeń w 2019 roku
– Prezydium ZG PZITB: 15 stycznia, 19 lutego, 9 kwietnia,
14 maja, 20 sierpnia, 26 listopada, a Zarząd Główny PZITB:
19 marca, 18 czerwca, 10 września, 17 grudnia. 50. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB – 4 października.
Następnie Krzysztof Marcinkiewicz przewodniczący Oddziału
PZITB w Płocku przedstawił prezentację multimedialną Oddziału. Jako kolejny wystąpił z prezentacją Edmund Przybyłowicz, przewodniczący Oddziału PZITB w Poznaniu. Prezentacje są zamieszczone na stronie www.zgpzitb.org.pl.
Przewodniczący PZITB powitał gości, skierował szczególne
słowa podziękowania na ręce przybyłych za dotychczasową współpracę oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań,
żeby ta współpraca pomiędzy naszymi organizacjami rozwijała się jeszcze lepiej w przyszłości.
Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński zaznaczył, że bardzo docenia działalność naszego Stowarzyszenia. Stwierdził, że powołanie Komisji ds. współpracy ze Stowarzyszeniami jest
dobrym kierunkiem działania, żeby uaktywnić współpracę
zarówno na szczeblu centralnym, jak i w terenie. Do składu
tej komisji został powołany z PZITB Tadeusz Durak.
Dyrektor ITB Robert Geryło chwalił współpracę pomiędzy
PZITB a ITB i życzył z okazji zbliżających się Świąt wszystkim
członkom PZITB wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym
i zawodowym.
Ryszard Trykosko podziękował wszystkim za przybycie. Złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt.
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