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15 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głów-
nego PZITB w nowej kadencji 2016–2020. Przewodniczący 
powitał wszystkich zebranych w tym nowych przewodniczą-
cych oddziałów. Podziękował wszystkim, a w szczególności 
członkom Zarządu Głównego PZITB, Komitetowi Organiza-
cyjnemu oraz Zdzisławowi Binerowskiemu za przygotowanie 
i pracę na Zjeździe. Bardzo docenia zaufanie, jakim go ob-
darzono po raz drugi, zapewnił, że dołoży jeszcze większych 
starań, żeby sprostać wyzwaniom, jakie zostały mu postawio-
ne. Szczególne słowa podziękowania skierował do sekreta-
rza generalnego Wiktora Piwkowskiego, który przez całą ka-
dencję 2012–2016 wspierał go w pracy, uczestnicząc w wielu 
spotkaniach i reprezentując stanowisko Związku. 
Następnie redaktor naczelna „Inżynierii i Budownictwa” wrę-
czyła Wiktorowi Piwkowskiemu przyznane przez kolegium 
redakcyjne honorowe specjalne wyróżnienie za życzliwość 
oraz wieloletnią współpracę.
Przewodniczący poinformował, że 14 czerwca 2016 r. od-
było się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej, w którym Ko-
misja ukonstytuowała się na kadencję 2016–2020 w nastę-
pującym składzie:

przewodniczący: Tadeusz Durak,• 
wiceprzewodniczący: Leszek Tischner,• 
sekretarz: Urszula Jakubowska,• 
członkowie: Krzysztof Baranowski i Alicja Kotońska.• 

Póżniej Ryszard Trykosko powiedział, że w jego przekona-
niu Prezydium jest niezmiernie ważnym roboczym organem 
Zarządu Głównego, ponieważ to właśnie ono będzie wypra-
cowywało sposoby pracy i wspomagało w podejmowaniu 
decyzji Zarząd Główny PZITB. Zaproponował nowe Prezy-
dium Zarządu Głównego PZITB w składzie:

wiceprzewodniczący: Zdzisław Binerowski, Mieczysław • 
Grodzki,
sekretarz generalny: Wiktor Piwkowski,• 
z-ca sekretarza generalnego: Piotr Szymczak,• 
skarbnik: Waldemar Szleper,• 
z-ca skarbnika: Nina Szklennik.• 

Powołano Komisję Skrutacyjną, w której zasiedli:
przewodniczący: Jacek Domski,• 
z-ca przewodniczącego: Sabina Książek,• 
z-ca przewodniczącego: Dariusz Karolak.• 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się i przedstawiła za-
sady głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania i liczeniu 
głosów przewodniczący KS Jacek Domski odczytał proto-
kół. Przewodniczący PZITB poddał pod głosowanie uchwa-
łę w sprawie powołania Prezydium ZG PZITB w kadencji 
2016–2020 w wybranym składzie. Uchwała została przyję-
ta jednogłośnie.
Następnie Ryszard Trykosko wymienił wszystkie Komite-
ty, Komisje i Radę PZITB w kadencji 2012–2016. Komitety 
i Komisje działające w poprzedniej kadencji należy powo-
łać na nową 2016–2020. Prezydium ZG PZITB zaproponuje 
kandydatury na przewodniczących poszczególnych Komi-
tetów i Komisji, a następnie przedstawi je Zarządowi Głów-
nemu na najbliższym posiedzeniu.
Przewodniczący poinformował zebranych członków o dwóch 
spotkaniach, które odbył w okresie między Krajowym Zjazdem 
Delegatów w Olsztynie a posiedzeniem Zarządu Głównego.
Odbyło się ostatnie spotkanie organizacyjne Grupy Wyszeh-
radzkiej w Karlowych Warach, dodał, że tegoroczne XXIII Spo-
tkanie Grupy Wyszehradzkiej przygotowuje Izba Węgierska, 
a odbędzie się ono w październiku 2016 r. w Budapeszcie. 
Głównym tematem spotkania będzie kontynuowanie proble-
matyki dotyczącej BIM oraz możliwości i sposobów jej wpro-
wadzania w naszych krajach.
Odbył się Zjazd Dziekanów Wydziałów o profilu budowlanym 
na wyższych uczelniach technicznych. Spotkanie zorgani-
zowano w Rogowie koło Łodzi. Przewodniczący podkreślił 
wysoką frekwencję na spotkaniu oraz omówił temat rozmów 
dotyczący tworzenia i działania Kół Młodych PZITB.
Ryszard Trykosko wyraził swoje ogromne zmartwienie fak-
tem, że w wyborach na członków Zarządu Głównego brak 
jest reprezentacji niektórych oddziałów, są to: Bydgoszcz, 
Elbląg, Płock, Słupsk, Toruń, Zielona Góra, Wałbrzych. Pod-
kreślił tym samym potrzebę powołania odrębnego zespo-
łu do opracowania zmian w statucie, aby taka sytuacja nie 
miała więcej miejsca. 
Przewodniczący poinformował, że Prezydium Zarządu Głów-
nego PZITB na grudniowym posiedzeniu Zarządu Główne-
go zaprezentuje szczegółowy plan działań zgodny z przyję-
tą na XLIX Krajowym Zjeździe Delegatów uchwałą, którą, jak 
podkreślił, należy przyjmować jako zapis kierunkowy działań 
Zarządu Głównego na nową kadencję 2016–2020. Na za-
kończenie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
terminarza posiedzeń Prezydium ZG PZITB i Zarządu Głów-
nego PZITB. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i na tym 
zakończono posiedzenie.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego 
PZITB w nowej kadencji

Prezydium ZG: Nina Szklennik, Mieczysław Grodzki, 
Zdzisław Binerowski, Ryszard Trykosko, Wiktor Piwkowski, 
Waldemar Szleper, Piotr Szymczak
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