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Posiedzenie ZG PZITB 10 grudnia 2020 roku odbyło się po raz
pierwszy z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
Przewodnicząca PZITB Maria Kaszyńska i sekretarz generalny
PZITB Mieczysław Grodzki powitali wszystkich członków ZG i zaproszonych gości. Sekretarz generalny wspomniał naszych działaczy, którzy od nas odeszli w ostatnim czasie. 13 października
2020 r. zmarła Barbara Malec, wybitna działaczka i Członek Honorowy PZITB (wspomnienie ukazało się w numerze 1/2021 PB).
4 listopada 2020 roku zmarł Janusz Krasnowski, zaangażowany
działacz z Oddziału w Katowicach. 30 listopada 2020 roku zmarł
Mirosław Hamberg, wybitna postać szczecińskiego środowiska
budowlanego. Członkowie Zarządu Głównego PZITB uczcili pamięć zmarłej Koleżanki i Kolegów chwilą ciszy.
Następnie Mieczysław Grodzki przedstawił projekt Uchwały w sprawie akceptacji Uchwał przyjętych przez Prezydium:
nr 1/2020 w sprawie rozliczenia kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku’2019”, nr 2/2020 w sprawie rozliczenia kosztów 51.
KZD PZITB w Opolu. Poinformował, że na posiedzeniu Prezydium
30 listopada 2020 roku zostały przyjęte następujące Uchwały:
nr 3/2020 w sprawie powołania przewodniczącego Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB, nr 4/2020 w sprawie
powołania Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku” wraz z regulaminem i składem osobowym, na kadencję 2020–2024.
Przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu Prezydium
19 listopada 2020 r. został przyjęty zakres i podział obowiązków
pomiędzy członkami Prezydium ZG PZITB na kadencję 2020–
2024. Na posiedzeniu Prezydium ustalono, żeby zmienić nazwę
Komitetu BIM na Komitet ds. Legislacji, Cyfryzacji i BIM. Przedstawiła projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy Komitetu Historii
na Komitet Zasobów Archiwalnych. Poinformowała, że przed dzisiejszym posiedzeniem został wysłany projekt Uchwały w sprawie
zatwierdzenia jednostek organizacyjnych działających przy Zarządzie Głównym w kadencji 2020–2024. W tym projekcie Uchwały wymieniony jest Komitet Współpracy z Zagranicą, wystarczy
jednak wybrać osobę, która będzie pełnomocnikiem z ramienia ZG ds. współpracy z Zagranicą. Przedstawiła projekt Uchwały w sprawie powołania przewodniczących Komitetów, Komisji
i Rady na kadencję 2020–2024. Poinformowała, że na posiedzeniach Prezydium były zgłaszane osoby na przewodniczących poszczególnych agend, z którymi następnie rozmawiała i wyraziły
zgodę na pełnienie tej funkcji w bieżącej kadencji:
1. Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej – kol. Wojciech Biliński. Natomiast kol. Leonard Runkiewicz, który przez kilka kadencji prowadził ten Komitet, będzie
pełnił funkcję Honorowego Przewodniczącego z prawem głosu na posiedzeniach.
2. Komitet Młodej Kadry – kol. Weronika Wasielewska,
3. Komitet Trwałości Budowli – kol. Piotr Woyciechowski,
4. Komitet Ekologii – kol. Tomasz Błaszczyński,
5. Główna Komisja Odznaczeń – kol. Krzysztof Motylak,
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6. Komitet ds. Legislacji Cyfryzacji i BIM – kol. Jacek Szer,
7. Komitet Zasobów Archiwalnych – kol. Andrzej Bratkowski,
8. Główna Komisja Seniorów – kol. Tadeusz Cichocki,
9. Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB – kol.
Anna Halicka,
10. Komitet Organizacyjny Konkursu PZITB „Budowa Roku”
– kol. Radosław Sekunda.
Przewodniczącego Komitetu Nauki i Komitetu Ekonomiki Budownictwa poznamy na następnym posiedzeniu ZG.
Karol Firek omówił zestawienie dotyczące wykonania budżetu
ZG PZITB za 11 miesięcy 2020 r. Tadeusz Durak stwierdził, że wykonanie budżetu ZG za 11 miesięcy 2020 r. po stronie kosztów
jest poprawne, dyscyplina finansowa jest zachowana. Karol Firek przedstawił projekt budżetu ZG PZITB na rok 2021. Projekt
budżetu ZG został przygotowany na podstawie wykonania budżetu za rok 2020. Tadeusz Durak stwierdził, że kwoty przyjęte
po stronie przychodów w większości będą trudne do osiągnięcia, natomiast kwoty po stronie kosztów zostały przyjęte racjonalnie i bez wnoszenia uwag.
Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały w sprawie wysokości świadczeń na Fundusz Wspólnej Działalności Statutowej
PZITB na rok 2021. Wysokość świadczeń Oddziałów na FWDS
na rok 2021 ustala się w kwocie 2,70 zł od każdego członka
miesięcznie, z wyłączeniem Członków Honorowych i Zasłużonych Seniorów PZITB. Wysokość składki jest taka sama jak
w roku 2020.
Przedstawiła projekt „Planu działania PZITB w kadencji 2020–
2024”. Główne kierunki działania to:
1. Młoda kadra techniczna – młodzież jest przyszłością,
2. Seniorzy budownictwa – współpraca międzypokoleniowa,
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – doskonalenie zawodowe inżynierów i rzeczoznawców,
4. Współpraca z otoczeniem społecznym i zawodowym – w środowisku budowlanym,
5. Współpraca z władzami ustawodawczymi i wykonawczymi
– wzmocnienie pozycji zawodu,
6. Współpraca z zagranicą – organizacja spotkań,
7. Bezpieczeństwo pracy – Porozumienie dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
8. Budowa Roku – koordynacja z regionalnymi konkursami,
9. Wydawnictwa PZITB – to nasza chluba i przyszłość,
10. Organizacja i promocja – nic o nas bez nas.
Maria Kaszyńska zwróciła się z prośbą o nadsyłanie propozycji i uwag do przedstawionego projektu. Zwróciła się z prośbą
do przewodniczących oddziałów, żeby jak najszybciej zgłaszali
kandydatów do pracy w komitetach.
Zaproponowała terminarz posiedzeń w 2021 roku:
• Prezydium ZG PZITB: 21 stycznia, 18 lutego, 22 kwietnia,
20 maja, 22 lipca, 19 sierpnia, 16 września, 18 listopada;
• ZG PZITB: 11 marca, 10 czerwca, 21 października, 10 grudnia.
Na zakończenie obrad przewodnicząca podziękowała wszystkim za aktywny udział w obradach, a w szczególności kol. Agacie Modrzyckiej, za wielki wkład pracy w przygotowaniu Zarządu on-line. Złożyła wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.
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