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10 marca 2015 roku odbyło się zebranie Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa, które miało wyjątkowy charak-
ter. Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy 
dwóch zasłużonych członków PZITB, którzy odeszli 
w ostatnim czasie: prof. Kazimierza Szulborskiego 
i inż. Wacława Gigoło.

Następnie przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko 
przypomniał zebranym, że właśnie obchodzi swój jubi-
leusz profesor Stanisław Kuś, który 1 lutego 2015 roku 
skończył 90 lat! Profesor Kuś jest znanym w Polsce 
i na świecie konstruktorem, byłym rektorem Politechniki 
Rzeszowskiej, zasłużonym dla tej uczelni, Honorowym 
Obywatelem Miasta Rzeszowa. Profesor jest od 1952 
roku aktywnym członkiem PZITB, w którym pełnił funkcję 
prezesa koła, przewodniczącego Komisji Nauki, a w koń-
cu w latach 1999-2002 pełnił funkcję przewodniczącego 
PZITB. Równocześnie pracował nad utworzeniem w Pol-
sce samorządów zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów i jest współtwórcą Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Szanowny Jubilat przy-
jął z rąk przewodniczącego gratulacje, dyplom i życze-
nia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Następnie przystąpiono do podsumowania roku 2014. 
Przewodniczący Trykosko podziękował wszystkim, którzy 
brali aktywny udział w zorganizowaniu obchodów 80-le-
cia Związku, a także Konkursu Budowa Roku oraz kon-
ferencji i seminariów, które przyniosły znaczne dochody 
i podwyższyły prestiż naszego Stowarzyszenia. Stojący 
na czele Komisji Rewizyjnej Tadeusz Durak potwierdził 
dane o pozyskanych środkach i omówił sprawozdanie 
finansowe, które następnie jednogłośnie przyjęto. Z za-
niepokojeniem dyskutowano nad niską sprzedażą cza-
sopism i zamówieniami z oddziałów PZITB. Stan finanso-
wy wydawnictw jest odzwierciedleniem niskiej sprzedaży 
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czasopism – podkreślił Tadeusz Durak – zaleceniem Ko-
misji Rewizyjnej jest zwiększenie zamówień ze strony od-
działów PZITB oraz Izb Okręgowych PIIB.
Następnie o planach na kolejne lata mówił przewodni-
czący Trykosko oraz sekretarz PZITB Wiktor Piwkowski. 
Priorytetem dla Związku jest m.in.:

współpraca z rządem, sejmem i senatem;• 
szeroka współpraca z uczelniami;• 
obecność młodych inżynierów w szeregach Stowa-• 

rzyszenia i ich aktywizacja;
współpraca z GUNB, SARP, Strażą Pożarną, PIIB;• 
bezpieczeństwo na budowach;• 
współpraca z zagranicznymi organizacjami inżynier-• 

skimi, m.in. Grupą Wyszehradzką, której organizatorem 
spotkania w tym roku jest właśnie PZITB. Tematem prze-
wodnim tego spotkania będzie BIM – nowe metody za-
rządzania inwestycją.
Sekretarz Wiktor Piwkowski zwrócił uwagę na problem 
młodych w szeregach Związku. To oni stanowią przy-
szłość PZITB, dlatego oddziały, zwłaszcza te mieszczą-
ce się w ośrodkach naukowych, powinny dbać o uzu-
pełnianie swoich szeregów młodą kadrą inżynierów. 
W roku 2014 zaobserwowano nieznaczny wzrost liczeb-
ności członków, w niektórych oddziałach nawet o 30% 
(wyróżnia się tu oddział w Bydgoszczy, gdzie działa nie-
zwykle aktywna grupa młodzieży, pod opieką przewod-
niczącego Andrzeja Myśliwca).
Przedstawiono zebranym kandydata na stanowisko 
przewodniczącego Komitetu Młodej Kadry PZITB – Pio-
tra Szymczaka. Kolega Szymczak zastąpi Marcina Kru-
ka, który z powodu otrzymania nominacji na stanowi-
sko dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej nie może 
już pełnić tej funkcji. Piotr Szymczak jest doktorantem 
na Politechnice Łódzkiej, w szeregach PZITB działa 
od kilku lat. W tym roku jest organizatorem Zjazdu Mło-
dej Kadry oraz Workcampu. Dwa lata temu objął sta-
nowisko przewodniczącego Koła Młodych PZITB. Za-
pał i zaangażowanie bardzo spodobało się zebranym, 
więc jednogłośnie przyjęto kandydaturę Piotra Szym-
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czaka na stanowisko przewodniczącego Komitetu Mło-
dej Kadry PZITB.
Następnie pogratulowano otrzymania Odznaki Hono-
rowego Członka PZITB profesorowi Zbigniewowi Miel-
czarkowi ze Szczecina.
Przyjęto Uchwałę w sprawie nadania tytułu Rzeczo-
znawcy Budowlanego PZITB dla: Mariusza Okunia, 
Dariusza Waldemara Karolaka, Grzegorza Sadurskie-
go, Wiktora Dziubińskiego, Andrzeja Kysiaka, i Walde-
mara Szlepera.
Przyjęto również Uchwałę o nadaniu Godności „Zasłu-
żonego Seniora PZITB” Janowi Kępie z Opola oraz An-
drzejowi Stasińskiemu z Częstochowy.

W bieżących dyskusjach nie brakowało również infor-
macji o ciekawych konferencjach, które niebawem się 
odbędą – WPPK (Szczyrk), Bezpieczeństwo przepra-
wy tunelowej pod Martwą Wisłą (Gdańsk), Ogólnopol-
ski Zjazd Dziekanów Kierunków Budownictwo (Opole), 
Budownictwo energooszczędne (Krynica). Rozgorzała 
dyskusja nad projektem Kodeksu Budowlanego i uzna-
niem rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej 
funkcji w budownictwie. Przewodniczący Ryszard Try-
kosko, który uczestniczy w pracach Komisji Kodyfika-
cyjnej obiecał zebranym, że wszelkie materiały, którymi 
dysponuje, zamieści na stronie www.pzitb.org.pl, aby 
każdy mógł się zapoznać z tym projektem.

 III Ogólnopolska Konferencja Prawnicza

PRAWO  INWESTYCJI  BUDOWLANYCH

  Przesłanki wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy
Prelegent prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
Casusy przedstawią zaproszeni paneliści: sNSA Alicja Plucińska-Filipowicz, mec. Artur Kosicki,
Wiesław Bielawski (z-ca prezydenta Gdańska), adw. Andrzej Zwara (NRA)

  Zagadnienia proceduralne związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
Prelegenci s.WSA Mirosław Gdesz, dr Igor Zachariasz
Casusy przedstawią zaproszeni paneliści: mec. Jakub Troszyński (GDDKiA),
Jacek Szymankiewicz (z-ca prezydenta Gorzowa), mec. Marta Oryl, dr Dariusz Łaguna

  Kluczowe problemy w systemie zarządzania przestrzenią i perspektywy zmian ustawodawczych
Prelegenci r.pr. dr Anna Fogel,  Bartłomiej Kolipiński
Casusy przedstawią zaproszeni paneliści: dr Adam Kowalewski, Bartłomiej Kolipiński (Towarzystwa Urbanistów Polskich), 
dr Maciej Borsa (dyr. dolnośląskiego Biura Gosp. Przestrzennej), prof. Paweł Mickiewicz (GDDKiA)

Warszawa, 20 maja 2015 r.

Szczegóły i zapisy:    www.businessoption.pl 


