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Przewodniczący R. Trykosko wręczył profesorowi Sta-
nisławowi Kusiowi adres okolicznościowy oraz książkę 
„Wielka Księga Patriotów Polskich”, a zebrani nagrodzi-
li profesora brawami.
Następnie przyjęto jednogłośnie protokół z poprzed-
niego posiedzenia Zarządu.
Skarbnik Waldemar Szleper przedstawił sprawozdanie 
finansowe, które w rozliczeniu 2013 roku wypadło bar-
dzo pozytywnie, gdyż zrealizowano zadania i wygospo-
darowano środki finansowe na pokrycie potrzeb statu-
towych Stowarzyszenia. Sprawozdanie przyjęte zostało 
bez uwag. Zatwierdzono budżet ZG PZITB na 2014 rok, 
który w świetle obchodów 80-lecia będzie wymagał 
ogromnej mobilizacji w pozyskiwaniu środków finan-
sowych na realizację przyjętych zadań.

Przewodniczący PZITB w kolejnym punkcie poinfor-
mował o zmianach i unowocześnieniu serwisów www.  
ZG PZITB, Zarządu Głównego, Przeglądu Budowlane-
go oraz Inżynierii i Budownictwa. Do realizacji tego za-
dania powołany został specjalny zespół, którego prace 
już niedługo powinny zaowocować nowymi stronami. 
W pracach uczestniczył Komitet Młodej Kadry PZITB.

Przewodniczący podkreślił wagę konferencji organizo-
wanych przez PZITB, ich wysoki poziom merytoryczny 
oraz to że przynoszą one zyski finansowe, a ich organi-
zatorzy kupują dla uczestników wydawnictwa PZITB.
Wielkim sukcesem w roku 2013 zakończyła się kolejna 
edycja konkursu Budowa Roku, zarówno pod wzglę-
dem merytorycznym, jak i finansowym.
1 kwietnia br. nastąpi zmiana na stanowisku redaktora na-
czelnego Fundacji PZITB Inżynieria i Budownictwo; Ste-
fana Pyraka po 30 latach pracy zastąpi prof. nzw. dr hab. 
inż. Hanna Michalak, która również zostanie prezesem 
Zarządu Fundacji. Stefan Pyrak nadal będzie wspierał 
redakcję swoją wiedzą na stanowisku redaktora.

Przewodniczący Ryszard Trykosko przedstawił w skró-
cie Program działania Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa na lata 2013–2016. Podkre-
ślił niektóre tezy tego Programu.
Praca z młodzieżą
Obecna młodzież jest ambitna, zdolna, pragnąca suk-
cesu, posiadająca wiele pozytywnych cech takich, jak: 
etyka, zapał, otwartość. Wraz z gwałtownym rozwojem 

18 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głów-
nego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa.

Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko rozpoczął po-
siedzenie od wspomnienia Kolegów i działaczy PZITB, 
którzy odeszli w ostatnich miesiącach. Byli to:

mgr inż. Andrzej Słoniewski – sekretarz generalny  –
w latach1999–2002, wieloletni i wybitny działacz spo-
łeczny PZITB;

mgr inż. Mieczysław Ołtarzewski – działacz, przewodni- –
czący PZITB w Szczecinie, członek Zarządu Głównego;

dr inż. Tadeusz Kulas – działacz, przewodniczący Za- –
rządu Oddziału Płockiego i członek Zarządu Główne-
go PZITB.
Pamięć Kolegów uczczono minutą ciszy.
Następnie przewodniczący pogratulował prof. dr. hab. 
inż. Stanisławowi Kusiowi otrzymania tytułu i godności 
Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej. Nada-
nie przez macierzystą uczelnię, jaką jest Politechnika 
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza tytułu Doktora 
Honoris Causa jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, 
ale również potwierdzeniem wysokiej oceny osiągnięć 
i dorobku profesora, świadczącym o wielkiej aktywno-
ści i autorytecie w środowisku naukowym. Świadczy 
o tym chociażby trzykrotne powierzenie godności rek-
tora rzeszowskiej Alma Mater, która pod Jego kierow-
nictwem stała się nie tylko najmocniejszym ośrodkiem 
naukowym w regionie, ale również liczącą się uczelnią 
zarówno w Polsce, jak i Europie. Profesor Kuś jest nie 
tylko wybitnym naukowcem, ekspertem i projektantem 
z zakresu konstrukcji budowlanych, ale również ak-
tywnym wieloletnim członkiem PZITB, w tym przewod-
niczącym PZITB w latach 1999-2002, członkiem Ho-
norowym PZITB i członkiem wielu komisji i komitetów, 
w tym Komitetu Nauki PZITB i Komitetu Inżynierii Lądo-
wej i Wodnej PAN.

Pierwsze posiedzenie 
Zarządu Głównego 
PZITB w 2014 r.
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maga to szczególnego wykorzystania wiedzy, umiejętności 
i autorytetu naukowców – członków PZITB. Dlatego szcze-
gólną uwagą należy otoczyć działalność Komitetu Nauki 
PZITB i wiodące konferencje naukowo-techniczne.
Współpraca z zagranicą
Obecność PZITB na forum międzynarodowym jest waż-
nym ogniwem naszego istnienia. Przyjęte kierunki roz-
woju współpracy, które określiliśmy w ubiegłej kaden-
cji, pozostają aktualne.
Współpraca z organizacjami inżynierskimi w kraju
Tradycyjnie najważniejsza powinna być współpraca 
z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i w ramach Gru-
py B-8. Nasilenie współpracy z bratnimi organizacjami 
FSNT NOT, Związkiem Mostowców RP, stowarzyszenia-
mi inżynierów sanitarnych i elektryków, SARP.

Pod koniec zebrania przewodniczący podał datę ob-
chodów Jubileuszu 80-lecia PZITB, który rozpocznie 
się 16 września br. XLVIII Nadzwyczajnym Krajowym 
Zjazdem Delegatów PZITB, na 60. Konferencji Nauko-
wej w Krynicy Zdrój; termin i miejsce zostały przyjęte 
jednogłośnie uchwałą.
Z okazji Jubileuszu zostanie wydana książka pod redak-
cją Stefana Pyraka podsumowująca 80-lecie Związku.

PZITB jest współorganizatorem Dnia Budowlanych, 
który odbędzie się 2 października br. w gmachu NOT 
w Warszawie.

Dużym sukcesem jest podpisanie umowy przez PZITB 
z Telewizją Regionalną na emisję 14 odcinków przed-
stawiających najważniejsze budowy w Polsce. Pierw-
szy z nich dotyczyć będzie Mostu w Kwidzynie, drugi 
Tunelu Drogowego pod Martwą Wisłą.

Ostatnim punktem było przyjęcie projektu porozumienia 
pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a PZITB.

technologii, przede wszystkim zaś mediów elektronicz-
nych, młodzież żyje w zupełnie nowym świecie. Dlatego 
nie wolno jej traktować schematycznie, lecz dać moż-
liwość samoorganizacji i pomagać w rozwoju. PZITB 
ma głębokie i pozytywne korzenie historyczne, skupia 
elitę inżynierską, ma do zaoferowania w rozumieniu ide-
owym dużo – historię i honor inżyniera. 
Pozycja społeczna inżyniera budownictwa
Ten kierunek działania będzie kontynuacją przyjętego 
w poprzedniej kadencji: umocnienie pozycji inżyniera 
budownictwa, zarówno w aspekcie prawa, jak też wi-
zerunku społecznego; działania w ramach Komisji Ko-
dyfikacyjnej ds. Prawa budowlanego; doprowadzenie 
do uregulowania spraw uprawnień techników oraz in-
żynierów, weryfikacji uprawnień, uporządkowania rze-
czoznawstwa budowlanego.
Historia PZITB
Jednym z mocnych fundamentów Stowarzyszenia jest 
jego historia, której początek miał miejsce w okresie II 
Rzeczpospolitej. W 2014 roku przypada Jubileusz 80-le-
cia PZITB, co jest wydarzeniem szczególnym.
Kadra naukowa
Elitarność PZITB wynika głównie z obecności w naszych 
szeregach wybitnych osobowości życia naukowego. Jed-
nak nie tylko sam tem fakt nadaje rangę Związkowi. Wy-
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