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Koleżanki i Koledzy,

Jesteśmy w pełni sezonu budowlanego. Podobnie jak na budowach, gdzie trwa intensywna praca 
również i my w Związku prowadzimy szeroką działalność organizacyjną. O kilku wyróżnia-
jących się projektach jakie miały miejsce lub zaistnieją w najbliższej przyszłości pozwolę sobie 
Koleżankom i Kolegom wspomnieć.
Rozpocznę jednak od życzeń i podziękowań związanych z zakończoną w skali kraju kampanią 
sprawozdawczo-wyborczą w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, zaprzyjaźnionej z PZITB 
organizacji samorządu zawodowego zrzeszającego tych spośród nas, którzy czynnie wykonują 
zawód projektanta i inżyniera budownictwa. Dziękuję za obopólną owocną i konstruktywną współpracę. W nowej kadencji 
życzę realizacji nakreślonych przez Izbę ambitnych planów, zamierzeń i celów jak również kontynuacji dobrze układającej się 
wzajemnej współpracy.
Rok 2014 to rok naszego 80-lecia. Przygotowujemy się do tego Jubileuszu wyjątkowo starannie, gdyż nie każde ze stowarzyszeń 
może poszczycić się tak chlubną i długoletnią tradycją jak nasz Związek. Trwają intensywne prace związane przygotowaniem 
Nadzwyczajnego Zjazdu PZITB, zaplanowanego we wrześniu w Krynicy, w czasie trwania 60. Jubileuszowej Konferencji 
Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Tematem przewodnim konferencji będzie 
„Budownictwo na terenach zurbanizowanych”.
Wiosna to okres odbywania licznych konferencji, seminariów, warsztatów. Te ostatnie miały miejsce w Szczyrku (26-29 marca 
2014) oraz Cedzynie koło Kielc (21-23 maja 2014). Pierwsze, zorganizowane w ramach XXIX Ogólnopolskich Warsztatów 
Pracy Projektanta Konstrukcji, poświęcone były naprawom i wzmocnieniom konstrukcji budowlanych. Drugie, odbywające 
się w ramach XIII Konferencji naukowo-technicznej, poświęcone były warsztatowi pracy rzeczoznawcy budowlanego. Swoje 
warsztaty odbyli także doktoranci wydziałów budownictwa, którzy zorganizowali swoją XIV Konferencję naukową w Szczyr-
ku w dniach 8-9 maja 2014. Uczestniczyli w niej również Promotorzy oraz Profesorowie zajmujący się rozwojem naukowym 
młodej kadry. Na wyróżnienie zasługuje również zorganizowana przez opolski Oddział PZITB konferencja poświęcona wy-
branym zagadnieniom inżynierii środowiska w budownictwie. Organizatorzy zadbali o staranne wydanie w formie publikacji 
zbioru wystąpień tematycznych. Brawo.
Sygnalizuję również przygotowania do kolejnego, zaplanowanego na 16 października 2014 r. w Gdańsku, sympozjum organi-
zowanego przez Zarząd Główny PZITB, we współpracy z Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, poświęconemu 
tym razem zrealizowanej w 2013 roku przeprawie mostowej przez Wisłę koło Kwidzyna.
Skoro mowa o inwestycjach wspomnę, że zbliża się rozstrzygnięcie konkursu PZITB Budowa Roku. To jeden z najbardziej 
prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. Nagrodzone i wyróżnione obiekty budowlane charakteryzują się 
nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlane-
go, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Zapraszam i zachęcam do aktywnego udziału 
zarówno Inwestorów jak i Generalnych wykonawców. Laureatów tegorocznej edycji poznamy już 17 czerwca br.
Z konkursem konweniuje informacja o podpisaniu w dniu 19 maja 2014 r. przez PZITB porozumienia z Komendą Główną 
Państwowej Straży Pożarnej. Główne punkty porozumienia to m.in. współdziałanie w tworzeniu przepisów prawnych, me-
rytoryczna pomoc w rozwiązywaniu problemów i spornych zagadnień występujących w realizacji projektów budowlanych, 
wspieranie oraz upowszechnianie inicjatyw i rozwiązań technicznych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa poża-
rowego obiektów budowlanych. Wiele dobrego sobie i nam inżynierom po tej współpracy obiecuję.
Kończę szczególnie miłą informacją. Dwoje z naszych zacnych Profesorów wyróżniono tytułem i godnością doktora honoris causa 
polskich uczelni technicznych. Na Politechnice Rzeszowskiej (20 lutego 2014) uhonorowano prof. dr hab. inż. Stanisława Kusia, 
natomiast na Politechnice Świętokrzyskiej (11 kwietnia 2014) prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego. Serdecznie gratulujemy.

Ryszard Trykosko

Przewodniczący PZITB


