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16 czerwca odbyło się drugie w tym roku posiedzenie 
Zarządu Głównego.
Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko powitał przy-
byłych członków Zarządu Głównego, jako pierwsze 
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatnie-
go posiedzenia Zarządu Głównego. Protokół przyjęto 
jednogłośnie.
Przewodniczący zwrócił uwagę na ważne wydarzenia, 
które miały miejsce w naszym związku, między innymi: 
Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”, 
w Międzyzdrojach, Zjazd Seniorów PZITB w Bydgoszczy, 
Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” 
w Szczyrku, Zjazd Dziekanów w Opolu, Zjazd Komitetu 
Młodej Kadry we Wrocławiu. Podziękował przewodni-
czącym oddziałów, którzy uczestniczyli w pracach Ko-
mitetów Organizacyjnych ww. imprez za odpowiednie 
przygotowanie pod względem organizacyjnym, a przed 
wszystkim merytorycznym spotkań.
4-7 czerwca br. w Karlovych Varach odbyła się konfe-
rencja nt. „Infrastruktury miejskiej”, w której uczestniczy-
li przedstawiciele z Grupy Wyszehradzkiej oraz delega-
cja z Niemiec. W konferencji z naszego Stowarzyszenia 
uczestniczył Zygmunt Rawicki i Ryszard Trykosko. Pod-
czas konferencji Zygmunt Rawicki wygłosił referat nt. 
„Infrastruktury zabytków Polski południowej”.
9 czerwca br. odbyło się III Sympozjum pt. „Tunel drogowy 
pod Martwą Wisłą” w Gdańsku, w którym uczestniczyło 
540 osób, w tym duża grupa młodych Kolegów ze Szcze-
cina, Bydgoszczy, Poznania i innych oddziałów.
23 czerwca odbyła się jubileuszowa 25. edycja Konkur-
su PZITB „Budowa Roku’2014”.
24-29 czerwca była prezentowana wystawa prac prof. Wa-
cława Zalewskiego na Politechnice Warszawskiej.
Ryszard Trykosko poinformował, że Zbigniew Synowiec-
ki przewodniczący Oddziału PZITB w Słupsku przebywa 
na kontrakcie zagranicznym i w związku z zaistniałą sy-
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tuacją powierza obowiązki przewodniczącego Marcino-
wi Duszny od 1.05.2015 roku do końca kadencji.
Przewodniczący powiedział o wydaniu albumu doty-
czącego Sympozjum „Tunel drogowy od Martwą Wi-
słą”, który będzie zawierał materiały i zdjęcia z 3 lat, 
czyli z przebiegu realizacji całej budowy. Album przy-
gotowuje Stefan Pyrak.
Miesięczniki „Inżynieria i Budownictwo” i „Przegląd Bu-
dowlany” były kolejny raz zakupione przez Komitet Or-
ganizacyjny Konferencji „Tunel drogowy pod Martwą Wi-
słą”, w których były zamieszczone materiały nt. konferencji 
i rozdane wśród wszystkich uczestników konferencji. Jest 
to dobry przykład dla wszystkich Komitetów Organizacyj-
nych naszych konferencji do wspierania „IiB” i „PB”, po-
przez zamieszczanie materiałów konferencyjnych i kupo-
wanie miesięczników dla uczestników konferencji.

Jako kolejny głos zabrał Kol. Leonard Runkiewicz, po-
wiedział, że Rada Programowa Czasopism i Wydaw-
nictw PZITB systematycznie kontroluje nasze czaso-
pisma pod względem merytorycznym jak również pod 
względem finansowym, zapewnił, że artykuły zamiesz-
czane w naszych czasopismach technicznych są na bar-
dzo wysokim poziomie merytorycznym. Jednocześnie 
zwrócił się z wielką prośbą do wszystkich przewodni-
czących oddziałów, żeby pamiętali o prenumeracie na-
szych czasopism, a w szczególności w tych miejsco-
wościach, gdzie są ośrodki akademickie.
Od 15 czerwca do 15 lipca br. można zgłaszać przez 
czasopisma propozycje i wnioski o zmianę punktacji.
Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB, 
już od dawna zabiega o zwiększenie punktacji naszych 
czasopism, a oceniając merytoryczną stronę czasopism 
powinny one mieć dużo wyższą punktację.
Przewodniczący pochwalił Zjazd Komitetu Młodej Ka-
dry we Wrocławiu, w którym uczestniczyli młodzi kole-
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dzy z 20 oddziałów, jego zdaniem w Zjeździe powinni 
uczestniczyć młodzi koledzy z wszystkich oddziałów, 
a zabrakło przedstawicieli z Kielc, Kalisza, Elbląga, Słup-
ska, Torunia, Wałbrzycha, Zielonej Góry, Białegostoku. 
Kolega z oddziału w Bydgoszczy przyjechał na swój 
koszt. Taka sytuacja pokazuje, żeby zarządy oddziałów 
na pierwszym miejscu stawiały na rozwój ruchu młodzie-
żowego, umożliwiając im udział w spotkaniach, konfe-
rencjach, Zjeździe.
Piotr Szymczak przewodniczący Komitetu Młodej Ka-
dry podkreślił w swojej wypowiedzi, że był to pierwszy 
Zjazd, na którym było aż 19 przedstawicieli z oddzia-
łów, zauważył, że mamy powolny, ale systematyczny 
wzrost liczby uczestników w Zjazdach, a jest to tym bar-
dziej budujące, że uczestniczyli przedstawiciele z od-

działów, na terenie których nie ma wyższych uczelni 
technicznych. Komitet Młodej Kadry w sezonie waka-
cyjnym będzie realizował dwa punkty programu przy-
jętego na początku kadencji, tj. praktyki zawodowe 
będą realizowane w dwóch Oddziałach w Małopolskim 
i Gdańskim. Natomiast program „Workcamp” będzie 
realizowany w czterech Oddziałach: Małopolskim, War-
szawskim, Gdańskim i Łódzkim. Zachęcał wszystkie 
oddziały do podejmowania współpracy przy realizacji 
programu „Workcamp”. Kolejny XIV Zjazd naukowo-
techniczny KMK PZITB odbędzie się 16-18 paździer-
nika 2015 r. w Łodzi. Kolejny punkt programu KMK pt. 
„Pilotażowy przedmiot BHP”, który wiąże się z bez-
pieczeństwem dla budownictwa będzie realizowany 
w tym roku na Politechnice w Lublinie. Szkolenia za-
wodowe są realizowane przez każdy oddział indywi-
dualnie, we własnym zakresie, co było prezentowane 
na Zjeździe we Wrocławiu. Ważnym punktem progra-
mu KMK jest rozbudowa interaktywnej bazy danych, 
która pomogłaby nam zweryfikować i ustalić liczbę 
członków w poszczególnych oddziałach. W tym celu 
został stworzony interaktywny arkusz, który umożliwia 
dostęp każdej młodej osobie. Posiadanie interaktywnej 
bazy ze wszystkich Kół Młodych ułatwi kolegom zdo-
bycie informacji nt. realizacji podejmowanych inicja-
tyw. Obecnie do interaktywnej bazy zgłosiło się ponad 
400 młodych kolegów z 12 oddziałów, a liczba ta za-
pewne ulegnie zmianie po ostatnim Zjeździe.

Podkreślono,że redakcje „IiB” oi „PB” są otwarte na każ-
dą formę współpracy z młodymi.
Tadeusz Nawracaj podziękował za gratulacje i pochwa-
ły, jakie zostały skierowane na początku posiedzenia ZG 
pod adresem Oddziału we Wrocławiu, za organizację 
i przebieg Zjazdu KMK. Kol. Tadeusz Nawracaj spro-
stował, że te wszystkie słowa uznania i gratulacje nale-
żą się koleżankom i kolegom z Komitetu Młodej Kadry, 
ponieważ ten Zjazd został od początku do końca zor-
ganizowany przez KMK.
Przewodniczący zauważył, że należy dołożyć wszel-
kich starań, żeby potencjał młodych Kolegów wykorzy-
stać jak najlepiej w naszym Stowarzyszeniu. Rok 2016 
daje nam duże możliwości, ponieważ jest to rok spra-
wozdawczo-wyborczy w Oddziałach, a na początku 
czerwca KZD w Olsztynie. Zgodnie z obowiązującym 
Statutem PZITB w 19 Oddziałach nastąpi zmiana Prze-
wodniczącego Oddziału, należy już w tej chwili zasta-
nowić się kogo zaproponować na to stanowisko. Jest 
to czas żeby młodym kolegom zaproponować funkcję, 
może nie na Przewodniczącego Oddziału, ale do Zarzą-
du Oddziału, żeby z bliska poznali pracę w Oddziale.
Kol. Zdzisław Binerowski poinformował, że XXV edycja 
Konkursu „Budowa Roku 2014” została rozstrzygnięta. 
Współorganizatorami Konkursu są Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budow-
lanego. Honorowy Patronat nad XXV edycją Konkursu 
PZITB „Budowa Roku 2014” objęła Pani Maria Wasiak 
Minister Infrastruktury i Rozwoju. Do Konkursu zgłoszo-
no łącznie 43 obiekty.

Komitet Organizacyjny Konkursu Budowa Roku uhono-
rował Wyróżnieniem „Zasłużonym dla PZITB” firmy, które 
w ciągu 25-lat zgłosiły największą ilość wniosków do kon-
kursu. Uhonorowano także Kolegów, którzy byli pomysło-
dawcami i założycielami Konkursu, dziękując im za wie-
loletnią, wzorową i efektywną pracę na rzecz Konkursu.
Następnie powiedział, że Zarząd Oddziału w Olsztynie 
przeprowadził rozpoznanie wśród hoteli w których mógł-
by się odbyć Krajowy Zjazd Delegatów PZITB. Najlep-
szą ofertę złożył hotel „Omega”.
Propozycja zwołania XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów 
PZITB w czerwcu 2016 roku w Olsztynie została przy-
jęta jednogłośnie.


