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Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej” otrzymał bia-
łostocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa, który od początku istnienia współpracuje z uczelnią. 
Odznakę odebrała Nina Szklennik, przewodnicząca Oddziału.
Okazją do wręczenia odznaczenia było obchodzone co-
rocznie Święto Politechniki, poprzez które społeczność aka-
demicka czci rocznicę powstania Uczelni. Święto ma formę 
uroczystego posiedzenia Senatu. W ubiegłym roku, 66. jubi-
leusz odbywał się 3 grudnia, bo to 1 grudnia 1949 r. ówcze-
sny minister oświaty wydał decyzję o powołaniu Prywatnej 
Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT w Białymstoku. Z niej 
wywodzi się dzisiejsza Politechnika Białostocka. Natomiast 
Oddział PZITB jest nieco starszy, został powołany w lutym 
1949 r. I to jego członkowie byli współtwórcami i pierwszymi 
wykładowcami. W 1951 r., dzięki staraniom kadry inżynierów 
budownictwa, głównie działaczy Oddziału PZITB, utworzo-
no wydział budownictwa, a jego pierwszym dziekanem zo-
stał mgr inż. arch. Jan Szurowski.
Od chwili powstania uczelnia utrzymuje ścisłe kontakty ze sto-
warzyszeniami naukowo-technicznymi. Oddział PZITB prowadzi 
bardzo owocną współpracę głównie z Wydziałem Budownic-
twa i Inżynierii Środowiska, wspierając nawzajem organizowa-
ne przez siebie wydarzenia inżynierskie. Są to m.in. sesje na-
ukowo-techniczne i konferencje. W tych organizowanych jako 
pierwsze (1980–1990) uczestniczyli przedstawiciele politechnik 
z Mińska, Bułgarii i Szwecji. Współorganizatorami spotkań były 
lokalne firmy i organizacje techniczne. Tak „rodziła się” w płn.-
wsch. Polsce nauka dziedziny, jaką jest budownictwo.
Przez lata powoływano nowe formy współdziałania. Do dzi-
siaj sztandarowym wspólnym dziełem Oddziału i Politechniki 
są, organizowane od ponad 20 lat, konkursy: „Budowa Roku 
w Regionie Północno-Wschodnim” oraz „Na najlepsze prace 
dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku Budow-
nictwo”. W ostatnich 10 latach nastąpiła intensyfikacja współ-
pracy. Wspólnie zorganizowano cztery „Wieczory Inżynierskie” 
z okazji obchodów jubileuszy istnienia Związku i Wydziału. 
Prowadzone są kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe in-
żynierów budownictwa oraz studentów. Powszechnie znane 
są już seminaria szkoleniowe z cyklu „Vademecum wiedzy in-
westora, projektanta i wykonawcy”. Dziewięciu ich edycji wy-
słuchało ponad 1800 osób. Wspólnie organizujemy również 
spotkania dla studentów nt. procedur zdobywania uprawnień 
budowlanych, znajomości programu Auto-Cad oraz ROBOT. 
Przeprowadziliśmy cykl szkoleń w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Dotyczyły one świadectw ener-
getycznych, eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych 
oraz zastosowania norm europejskich w praktyce. Zwiedzili-
śmy ponad sto ciekawych budów. W wyjazdach uczestniczy-
ło prawie cztery tysiące osób, głównie studentów PB.
Oddział PZITB był współorganizatorem XXXV Konferencji Na-
ukowo-Technicznej „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych oraz 
13th German-Lithuanian-Polish Colloquium”, Białystok – Augu-
stów – Wilno, 09–12 października 2011 r. Wzięło w niej udział 

162 przedstawicieli instytutów naukowych, uczelni oraz przed-
siębiorstw branży budowlanej z Polski i zagranicy.
Od 29 października 2014 r. Nina Szklennik jest członkiem Rady 
Programowej przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Białostockiej. Prof. Józefa Wiater, dziekan 
Wydziału powołując przewodniczącą do rady uzasadnia: 
w uznaniu zasług Oddziału PZITB w Białymstoku na rzecz 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych, kształtowania opinii 
i ocen na temat budownictwa i jego prawidłowego rozwoju, 
krzewienia zasad etyki zawodowej wśród inżynierów i tech-
ników budownictwa oraz studentów. W maju 2015 r., w wyni-
ku wspólnych działań, powołano „Akademię Bezpieczeństwa 
w Budownictwie na Politechnice Białostockiej”.
Wspólne działania mają na celu dbałość o właściwy poziom 
zawodowy i etyczny inżyniera budownictwa, o godność i so-
lidarność zawodową, uczestnictwo w dobrze pojętym lobbin-
gu na rzecz środowiska inżynierskiego, kształtowanie opinii 
i ocen w ważnych dla budownictwa sprawach. Współpraca 
obejmuje też rzeczoznawstwo budowlane.
Podczas uroczystości wręczono również pracownikom Poli-
techniki Krzyże Zasługi, przyznane przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji 
Edukacji Narodowej. Jeden z tych ostatnich otrzymała również 
Nina Szklennik jako pracownik dydaktyczny uczelni.
– W tym dniu oddajemy hołd wszystkim, którzy przyczynili się 
do rozwoju naszej Uczelni – mówił prof. Lech Dzienis, rektor 
Politechniki Białostockiej.
Warto dodać jeszcze, że dzisiejsza Politechnika Białostocka 
jest liczącą się w skali kraju uczelnią. Na siedmiu wydziałach 
kształci ok. 12 tysięcy studentów. Zatrudnia blisko 1300 pra-
cowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych.
Uroczystość Święta Politechniki uświetnił swoimi występa-
mi Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wiolet-
ty Miłkowskiej.

Barbara Klem – redaktor naczelna  
„Biuletynu Informacyjnego PDOIA i POIIB”

Białostocki Oddział PZITB odznaczony przez władze Politechniki Białostockiej

Nina Szklennik, przewodnicząca PZITB O/Białystok odbie-
ra odznakę z rąk prof. Lecha Dzienisa, rektora Politechniki 
Białostockiej. Fot. Barbara Klem 


