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Koleżanki i Koledzy,

Z nieukrywaną przyjemnością zwracam się do Szanownych Koleżanek i Kolegów w dniu szczególnym. Mijają bowiem czte-
ry lata od odbytego w Szczecinie 48. Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 
Tym razem spotykamy się w Olsztynie, na gościnnej ziemi warmińsko-mazurskiej, aby odbyć kolejny 49. Krajowy Zjazd, 
dokonać podsumowania i oceny mijającej kadencji, podjąć uchwałę programową wytyczającą kierunki działalności Związku 
do 2020 roku, dokonać wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

Wcześniejsze zmiany w Statucie Związku w sferze organizacyjnej sprawiły, że wprowadzona została dwukadencyjność 
zasiadania w organach wybieralnych Związku. Dzisiaj możemy stwierdzić, że to dobra zmiana, wpływająca między innymi 
na naszą kreatywność, otwartość na nowe projekty.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa tworzy 28 Oddziałów Związku oraz liczne Komisje i Komitety 
PZITB. Ta wielość komórek organizacyjnych świadczy o tym, że na wspólny sukces musimy zapracować wszyscy, zarówno 
osoby funkcyjne jak i zwykli członkowie.

Dzisiaj nadszedł dzień podsumowań i podziękowań. Niech mi więc wolno będzie w imieniu ustępujących władz Związku 
oraz w imieniu własnym złożyć wszystkim Koleżankom i Kolegom serdeczne podziękowania za czteroletnią, społeczną pracę 
na rzecz Związku i nas samych. Dziękuję za zaangażowanie, za pomysły, zrealizowane projekty, kreatywność i za poświęcony 
wolny czas. Jestem głęboko przekonany, że ostatnie cztery lata to dobrze wykorzystany czas.

Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce odchodzących i nowo wybranych przewodniczących Oddziałów. Zmiany 
w Statucie spowodowały, że dokonaliśmy wyboru nowych przewodniczących w 24 na 28 Oddziałów. Odchodzącym przewod-
niczącym serdecznie dziękuję za wspólną realizację celów, nowo wybranym gratuluję wyboru i życzę wytrwałości w zrealizo-
waniu zamierzeń nowej kadencji. Wszyscy życzmy sobie tego na najbliższe cztery lata.

Z wielkim uznaniem w minionej kadencji należy odnotować wzrost aktywności Komitetu Młodej Kadry jak również udział 
w pracach naszego Związku młodzieży i środowisk akademickich.

I na koniec podziękowania szczególne. Podobnie jak Związek, od ponad 80 lat towarzyszą nam nieodłącznie nasze branżo-
we czasopisma „Inżynieria i Budownictwo” oraz „Przegląd Budowlany”. Dbają o stan naszej wiedzy technicznej, informują 
na bieżąco o wydarzeniach w Związku. Dbajmy o ich kondycję, prenumerując kolejne numery. Doceńmy wagę słowa pisanego, 
w dobie internetu to odważna decyzja.

W dniu rozpoczęcia 49. Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Zawiązku Inżynierów i Techników Budownictwa pozostaję 
z Koleżankami i Kolegami z wyrazami serdeczności dla całego środowiska inżynierów i techników budownictwa.


