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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Nieubłagalnie zbliżamy się do końca 2014 roku. Za chwilę Święta Bożego Narodzenia oraz nad-
chodzący Nowy 2015 Rok sprawią, że większą część czasu poświęcimy sobie, swojej rodzinie, naj-
bliższym. Spędzimy tradycyjnie najmilsze w roku chwile, oddamy się zadumie, dokonamy rocznych 
podsumowań. Stąd i ja, kierując do Was Koleżanki i Koledzy te kilka słów, spróbuję dokonać podsu-
mowania tego, co udało nam się w mijającym 2014 roku wspólnie zrealizować w naszych społecznych 
działaniach na rzecz środowiska i otoczenia, w którym działamy.

Rozpocznę od stwierdzenia, że rok 2014 był dla nas rokiem szczególnym. Obchodziliśmy Jubileusz 80.lecia działalności na-
szego Związku. Fakt ten zaznaczyliśmy zorganizowanym we wrześniu, w trakcie konferencji naukowej w Krynicy, Nadzwy-
czajnym Zjazdem PZITB, ale także licznymi lokalnymi spotkaniami zorganizowanymi przez nasze Oddziały. Podkreślaliśmy 
piękne karty naszej historii, mieliśmy okazję do rozważań, jaką była, jest i będzie w przyszłości nasza organizacja. Minione  
80 lat to czas wielu znaczących wydarzeń, których autorami i promotorami były wybitne postaci naszego ruchu inżynierskiego. 
Dzisiaj kontynuatorami tych pięknych kart historii są nasi młodzi adepci sztuki budowlanej, inżynierowie i technicy zasilający 
coraz liczniej nasze szeregi.

Podkreślam to w sposób szczególny, gdyż właśnie na pozyskiwaniu i angażowaniu młodzieży zależy nam najbardziej. Gra-
tuluję więc i sprzyjam każdej inicjatywie Komitetu Młodej Kadry naszego Związku. To chyba nasz największy sukces, stano-
wiący jednocześnie pomyślną realizację kierunkowej uchwały podjętej na szczecińskim Zjeździe Delegatów PZITB w czerwcu 
2012 roku, jaki możemy odnotować na półmetku kadencji. Pragnę podkreślić sukces nas wszystkich.

Silną stroną naszej działalności była i jest działalność na rzecz propagowania w środowisku wiedzy zawodowej. Stąd licznie 
funkcjonujące w strukturach Związku i aktywne Komitety: Nauki, Rzeczoznawstwa Budowlanego, Trwałości Budowli czy 
Ekologii. Wynikiem ich pracy są corocznie organizowane konferencje naukowe, warsztaty i sympozja. Koronnym oczywiście 
spotkaniem budowlanego świata nauki i praktyków budownictwa jest nasza konferencja naukowa w Krynicy, której 60. edycję, 
pod honorowym patronatem Prezydenta RP, odbyliśmy we wrześniu br. Na wyróżnienie zasługują gdańskie sympozja pre-
zentujące uznane realizacje inżynierskie, budowany pierwszy w Polsce tunel drogowy pod Martwą Wisłą czy zrealizowany 
w 2013 roku, w technologii extradosed most przez Wisłę koło Kwidzyna. To wyjątkowe sympozja, bowiem uczestniczy w nich 
każdorazowo około 500 inżynierów i studentów wydziałów budownictwa z całego kraju. W wątku naukowym należy podkre-
ślić także rolę, jaką w przekazywaniu wiedzy wypełniają nasze czasopisma branżowe: „Inżynieria i Budownictwo”, obchodząca 
w ubiegłym roku 75-lecie swojego istnienia oraz „Przegląd Budowlany”, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1929 roku, 
a więc 85 lat temu.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wykazuje swoją aktywność na wielu polach statutowej działalności. 
Jako jedyni z organizacji i stowarzyszeń naukowo-technicznych zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w pracach Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa budowlanego przy ministrze infrastruktury i rozwoju. To nie tylko nobilitacja, dla nas ale przede wszyst-
kim duża odpowiedzialność. Mam przyjemność poinformować, że Komisja finalizuje swoje prace. Część z Koleżanek i Kolegów 
miała możliwość zapoznania się już z projektem „Kodeksu urbanistyczno-budowlanego”. Zapewniam, że z chwilą przyjęcia 
przez ustawodawcę nowych regulacji stanowić one będą zupełnie nową jakość w budownictwie.

Jesteśmy aktywni na arenie międzynarodowej. Uczestniczymy w pracach Grupy Wyszechradzkiej, której tegoroczne po-
siedzenie, poświęcone problemom wykorzystywania energii odnawialnej w gospodarce narodowej, odbyło się w Koszycach. 
W 2015 roku będziemy gospodarzami corocznego spotkania. Nasz udział zaznaczyliśmy również podczas Zjazdu Rady Pol-
skich Inżynierów w Ameryce Północnej odbytego w październiku w Toronto.

Zakończę równie miłym akcentem. Podobnie jak w przypadku pozyskania do nas coraz to nowych szeregów młodzieży, 
za sukces poczytujemy sobie jeszcze jedną inicjatywę. Udało nam się zaprosić do zorganizowania i wspólnego świętowania tra-
dycyjnego Dnia Budowlanych zaprzyjaźnione z nami organizacje i stowarzyszenia. To olbrzymi sukces, że znowu mogliśmy 
być razem na wspólnie organizowanych centralnych i lokalnych uroczystościach. Razem architekci, inżynierowie, reprezen-
tanci biur projektów, wykonawcy, pracownicy nauki, seniorzy budownictwa. Życzmy sobie kontynuacji wspólnych działań 
w kolejnych latach.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom dziękuję za społeczne zaangażowanie i pracę na rzecz Związku. Liczę na jej kontynu-
owanie w roku następnym. Służmy innym. Niech nadal nasza działalność inżynierska będzie sztuką, a wiedza i doświadczenie 
służyły dobru ogółu i każdemu z nas.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz ich Najbliższym, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 
2015 Roku, życzę zdrowia, pogody ducha, radości, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji, wielu sukcesów. Serdecznie 
pozdrawiam,

Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB


